
 برنامه ارائه مقاله های شفاهی

 

 

 پذیرایی 01- 02:51

05/1/0931شنبه  چهار  

01-01دانشکده کشاورزی   

عنوان  عنوان ارائه ارائه دهنده زمان ارائه

 نشست

 مکان

02:61- 02  پورعلی اسماعیل 

در  0931در سال  پستهدرختان  و كاهش محصولهاي گل بررسی علل ريزش جوانه

 استان كرمان
 پانل:

های تنش

 زیستی
 

 

02:61- 02:61  محسن هنرجو 
، از خاک عامل پوسیدگی ريشه و طوقه آرمیالريايی (Armillaria melleaرديابی )

  PCRبااستفاده از روش هاي مبتنی بر 

01- 02:61 حاج ملکمريم    
 Agonoscena pistaciae) پسته معمولی پسیل براي مصنوعی غذايی رژيم

(Hem.: Aphalaridae 
 

 

 

 

 

 

05/1/0931شنبه  چهار  

01-02:51دانشکده کشاورزی    

عنوان  عنوان ارائه ارائه دهنده زمان ارائه

 نشست

 مکان

06:61- 06  رشد بر قلیا و شور خاكهاي از شده جدا تريكودرما هايگونه تاثیر بررسی حسین عاليی 

 پسته هاي دانهال

 پانل:

های غیر تنش

 زیستی

 

 

06:61- 06:61 جوانشاهامان اله    پسته هاينهال  در رشدي پارامترهاي بر هیومیک اسید و پرلیت اثر مطالعه 

 تحت تنش خشكی

01- 06:61 مريم رنجبر كبوتر  

 خانی

 اسمزي هايكنندهتنظیم میزان بر پتاسیم و سیلیسیم عناصر اثر يمطالعه

شوري تنش شرايط در ريز بادامی رقم يپسته هايدانهال  

01:61- 01  اسیدها مینوآ با شده كمپلكس و معدنی شكل به سیلیسیم برگی تغذيه تأثیر سمیه كريمی 

 پسته در شوري از ناشی خسارت كاهش بر



 برنامه ارائه مقاله های شفاهی

 

 پذیرایی 01:11- 01

55/1/0931پنج شنبه   

01:11-05:51دانشکده کشاورزی    

عنوان  عنوان ارائه ارائه دهنده زمان ارائه

 نشست

 مکان

00-01:61 محمد حسین  

 شمشیري

 روربا درختان فتوسنتزي هايپارامتر بر اوره كود پاشیمحلول دفعات  تأثیر

 میوه رشد مختلف مراحل در قوچیكله رقم پسته

 پانل:

 تغذیه و ابیاری

 

 

00:61- 00 كرمان دشت در پسته آبی نیاز بر اقلیم تغییر تاثیر فرشاد فتحیان   

00:61- 00:61  در ريشه بخشی آبیاري از استفاده با پسته درختان آب مصرف بازده افزايش حسین پرويزي 

زيرسطحی ايقطره آبیاري سیستم  

06- 00:61  ردپاي هايمؤلفه و بادام و پسته، مجازي آب صادرات  ايمقايسه ارزيابی حسین رياحی 

 0910-0931 هايسال طی  وارداتی محصوالت با مقايسه درهاآن

06:61- 06  شهرستان در پسته كشت تحت اراضی حاصلخیزي وضعیت اجمالی بررسی سمیه صدر 

 رفسنجان
 

 

 

 

 

 

 

55/1/0931پنج شنبه   

0:51-01دانشکده کشاورزی    

 مکان عنوان نشست عنوان ارائه ارائه دهنده زمان ارائه

0:61- 0:61   UCB1 پايه كشت اگرهاي و اما حسین حكم آبادي 

 پانل:

مدیریت باغبانی و 

 منابع ژنتیکی

 

 

3- 0:61  درختان بارآوري با آن ارتباط و  گرده دانه حركت دينامیک بررسی محمد مهدي شريفانی 

دامغان تحقیقات ايستگاه در پسته  

3:61- 3  به پسته  ارقام و هاپايه از تعدادي فیزيولوژيكی و مرفولوژيكی پاسخ خیر محمد محمدي 

شوري تنش  

3:61- 3:61  . (L) پسته گیاه میوه پوست و برگ شیمیايی تركیبات بررسی مريم دهجی پور 

Pistacia vera(.آقايی احمد رقم: موردي مطالعه  ) 

01- 3:61  با تیمار تحت پايه بادام ريز زرند پسته برگ در زايی كالوس بررسی سمیه دادايی 

سیتوكنین و اكسین هاي هورمون  



 برنامه ارائه مقاله های شفاهی

 

 

 05:51 -01نماز و ناهار  

 

 پذیرایی 01- 02:51

55/1/31پنجشنبه   

01-02:51دانشکده کشاورزی    

 مکان عنوان نشست عنوان ارائه ارائه دهنده زمان ارائه

06:61- 06 با كاربرد  ʻاكبريʼ تر رقمبهبود ويژگی هاي ظاهري و كیفی پسته  سید حسین میردهقان 

 ها و كايتوزانآمینپلی

 پانل:

 برداشت و پس از برداشت

 

 

06:61- 06:61 استیرن بر ويژگی هاي اتیلن و پلیپوشش هاي پالستیكی پلیبررسی  فاطمه ناظوري 

 كمی و كیفی پسته تر احمد آقايی

01- 06:61 صمغ عربی حاوي اسانس آويشن شیرازي بر  پوشش خوراكیاثر  مريم هاشمی 

 حفظ كیفیت و افزايش ماندگاري پسته تازه رقم احمدآقايی

01:61- 01 محمد صالح برقی  

 جهرمی

دركلكتور خورشیدي لوله  PCM و اقتصادي كاربرد موادبررسی فنی 

 گرمايی تحت خأل براي خشک كردن پسته

55/1/31پنج شنبه   

01-01:51دانشکده کشاورزی    

 مکان عنوان نشست عنوان ارائه ارائه دهنده زمان ارائه

02:61-02 ه پستارزيابی میانگین عملكرد و سود خالص پايدار چهار رقم تجاري  دكتر عبدالهی 

 در استان كرمان

 پانل

 پسته و سالمت،

 اقتصاد و بازاریابی

 

 

02:61- 02:61  تجاري ارقام مغز فیزيكی هايويژگی بر كردن برشته فرآيند تاثیر افسانه مرشدي 

ايران پسته  

01-02:61  تخم پارازيتويید تولیدمثلی هايويژگی بر میزبان تخم تراكم اثر سحر شیخ اكبري 

(Hymenoptera: Encyrtidae)  Ooencyrtus egeria       
01:61-01  سلوالز آنزيمی فعالیت با Trichoderma harzianum تاثیر بررسی نسیبه براهويی 

 اويگ كود و پسته پوست ضايعات از كمپوست تولید فرايند بر باال


