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 های شفاهیو مقالههای تخصصی  برنامه زمانی نشست

 

71/6/7931شنبهسه

ش
راي

گ
 

 عنوان نشست
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 زادهدکتر پيمان عباس – طوالرود یاشرف سلطان یدکتر عل: اعضای پانل

نقش کودهای 

زیستی باکتریایی در 

تغذیه گیاهان و 

کاهش مصرف 

 کودهای شیمیایی

اشرف  یدکتر عل

 طوالرود یسلطان
53/8- 13/8 

ارزیابی برخی پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی 

کننده  های حل شده با باکتری های پسته تلقیح نهال

 فسفات تحت تنش شوری

فرهاد آذرمی 

 آتاجان
35/8 – 53/8 

نده سیلیکات کنهایحلجداسازی و شناسایی باکتری

-و بررسی برخی از فاکتورهای تحریک

 اهکنندگیرشدآن

الهام عرب 

 عامری
53/9 – 35/8 

های  ارزیابی قابلیت تولید سیدروفور در سویه

 سیانوباکتریایی جداسازی شده از مزارع برنج

صاحب 

سودایی 

 مشایی

05/9 – 53/9 

 و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست بحث
حاضران در 

 جلسه
55/15 – 05/9 

 دکتر عبدالرضا اخگر –یان اهلل ناد يبدکتر حب: اعضای پانل

های نقش قارچ

میکوریزی در کاهش 

تنش و بهبود رشد 

 گیاه

اهلل  یبدکتر حب

 یانناد
05/11 -  11 

 تأثیر میکوریزا و قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا

(Piriformosoporaindica) بر فعالیت آنزیم-

 یآزدریکخاکآهکهایفسفاتازقلیاییواوره

05/11 – 53/11 پروانه نامور  

بر بیان Rhizophagusirregularisبررسی اثر قارچ

: فرنگی دهنده قند در گیاه گوجه پروتئین انتقال

 تکنیک پروتئومیکس

ستاره 

 فر امانی
35/11 – 53/11  

 یزانو انواع بستر کشت بر م یزبانم یاهنوع گ یرتأث

 یکوریزم  اسپور قارچ یتو جمع یشهر یزاسیونکلن

  آربوسکوالر

هاجر 

 یمحمود
53/10 – 35/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  

 آباددکتر عليرضا فالح نصرت –يخانی عل ينعلیدکتر حس: اعضای پانل

-کمپوست، ورمی

کمپوست و تأثیر آن 

 بر رشد و تغذیه گیاه

 ینعلیدکتر حس

 یخانیعل
35/11- 55/11 

 یدتول یندفرآ یمختلف ط یمواد آل یهتجز ینتیکس

 کمپوستیورم

نجمه 

 فر یعباد
53/13- 35/11  

سودوموناس، ازتوباکتر و عناصر  یها یباکتر یرثأت

درجه  11و  08 یمختلف در دماها یمیاییش

اچ  یو پ یستیز یاتبر خصوص یوسسلس

 کمپوست یورم

53/13  -05/13 یآرش همت  

کمپوست  یبرا یتیکسلولول های یباکتر یجداساز

 یهمقاوم به تجز یگنوسلولزیل یایبقا تر یعکردن سر

 ینحس

 یصفار
53/13-  05/13  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/11 – 53/13  
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 فریدون سرمدیاندکتر   -دکتر نورایر تومانيان : اعضای پانل

های نوین و  روش

تخمینگرهای 

تئوری از : خاک

 تا کاربرد

دکتر نورایر 

 تومانیان
13/8- 13/8 

 ینهبه یریتمد یآمار برا یناستفاده از زم

 یالنگ یمرکز ینواح یزارشال یها خاک یزیحاصلخ

جواد 

 یدمحمدیس
33/8–13/8 

درختان  های خاک با روش های کالس بینی یشپ

چند  یمنطق یونو رگرس یتصادف یریگ یمتصم

 در استان گلستان یرهمتغ

محمدرضا 

 پهلوان راد
53/9 –33/8 

از  یبرخ یبر پراکنش مکان یبنقش جهت ش

خاک و عملکرد هلو در منطقه سامان  یها یژگیو

 شهرکرد

نرگس 

 کیوانی
13/9 –53/9 

نامطمئن و  یها از کاربرد داده یناش یمحاسبه خطا

 یمکان یندقت تخم یشاستفاده از آن در افزا

 یکون

 پور حمزه
03/9 –13/9 

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –03/9 

 دکتر حميدرضا اوليایی  -دکتر فرهاد خرمالی : اعضای پانل

اهمیت شناسایی 

ها  و کاربرد کانی

در مطالعات علوم 

 خاک

دکتر فرهاد 

 خرمالی
05/11 -  11 

و تنوع  یمهم خاکساز یفاکتورها ینارتباط ب

مهم  یها رودخانه یها در خاک یرس یها یکان

 استان خوزستان

آرزو 

 ذاکرمشفق
53/11 – 05/11  

 یسنگ یفرد یکو تحول خاک در  یکرومورفولوژیم

 یحوزه رسوب)  یتاز اسمکت یغن یاز مواد مادر

 (داغ، شمال شرق ایران کپه

حسین 

 تازیکه
35/11 – 53/11  

در مطالعات  MISECAکاربرد شاخص 

در  یمیخاک قد-لس های یتوال ینهپار یخاکشناس

 یراندر شمال ا یمیاقل یفرد یکطول 

علی 

 شهریاری
53/10 – 35/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  

 دکتر جواد گيوی  -کش  دکتر عبدالمحمد محنت: اعضای پانل

ارزیابی تناسب 

چرا و : اراضی

 چگونه؟

دکتر 

عبدالمحمد 

 کش محنت

35/11- 55/11 

 یتو قابل یکیتاکسونوم یبند طبقه یسهمقا

مختلف استان  یها خاک در قسمت یزیخ حاصل

 یاریچهارمحال و بخت

35/11 -53/13 زهرا رسائی  

کشت در منطقه خواجه با استفاده از  یتالو یینتع

 یسلسله مراتب یلتحل یندفرآ
53/13  -05/13 فریدا امیریان  

از منطقه  یاراضی در بخش یکاربر ییراتتغ یبررس

 RSبا استفاده از یشرق یجانارسباران استان آذربا

 GISو

05/13 -53/13 ذر فاریابیآ  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/11 – 53/13  

 



5 

 

71/6/7931شنبهسه  

ش
راي

گ
 

 عنوان نشست
 های شفاهی مقاله سخنرانی کليدی

 زمان ارايه دهنده ارايه عنوان مقاله زمان ارايه سخنران

اه
گي

ه 
ذي

تغ
 و 

ک
خا

ی 
يز

خ
صل

حا
 

 دکتر محمدرضا باللی –دکتر محمدجعفر ملکوتی : اعضای پانل

مدیریت تلفیقی 

حاصلخیزی خاک 

 و تغذیه گیاه

دکتر 

محمدجعفر 

 ملکوتی

53/8- 13/8 

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در 

 نظریه تا عمل از: ایران

محمدرضا 

 باللی
35/8 – 53/8 

 یبرا( DGT)نازک  یپخش در غشا یبکاربرد ش

 برآورد فسفر قابل جذب ذرت در خاک

عادل 

 تبار یحانیر
53/9 – 35/8 

 یرثأدر خاک تحت ت یعناصر غذائ ییراتتغ

 مختلف کشت برنج یها یستمس

محمود 

 یصلح
05/9 – 53/9 

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –05/9 

 دکتر عبداالمير بستانی – ناصر صداقتیدکتر : اعضای پانل

های  نقش تنش

غیرزیستی در 

 تغذیه گیاه

دکتر 

غالمحسن 

 رنجبر

05/11 -  11 

ثیر أخاک تحت ت مطالعه تغییرات رطوبت و شوری

ای  استفاده از مالچ پالستیکی در آبیاری قطره

 درختان پسته

05/11 – 53/11 ناصر صداقتی  

اثرات تنش رطوبتی بر مقدار نیتروژن مصرفی گندم 

 ورزی خاک در سیستم کشت بی

عبدالحسین 

 ضیائیان
35/11 – 53/11  

 یمبا کلس شده یغن یتپسته به زئول یها پاسخ دانهال

 یتحت تنش شور

 یهمرض

 یشهپ یترع
53/10 – 35/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  

  دکتر عبدالحسين ضيائيان –دکتر احمد گلچين : اعضای پانل

تأثیر مواد آلی بر 

حاصلخیزی خاک 

 گیاه  و تغذیه

دکتر احمد 

 گلچین
35/11- 55/11 

بر  یتروژنو کاربرد ن یجنگل یاهیگ یاینوع بقا یرتأث

 یکربن آل ینامیکد
35/11 -53/13 ساناز عدلی  

مقایسه اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر جذب 

 عناصر کم مصرف و عملکرد اسفناج

صدیقه 

صفرزاده 

 شیرازی

05/13-  53/13  

تأثیر گیاه پوششی جو و ماشک بر میزان ماده آلی 

های  زمینی تحت سیستم عملکرد سیب خاک و

 ورزی مختلف خاک

سمیه 

 نیا حاجی
53/13-  05/13  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/11 – 53/13  
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 دکتر محسن حميدپور –دکتر امير فتوت : اعضای پانل

: شیمی خاک

 مطالعات بنیادی
دکتر امیر 

 فتوت
53/8- 13/8 

مقایسه جذب نسبی کادمیوم، روی و نیکل توسط 

 اسید هیومیک خاکی

سارا مالعلی 

 عباسیان
35/8 – 53/8 

های  سینتیک آزادسازی فسفر در خاکارزیابی 

 ریزوسفری گندم
 35/8 – 53/9 طاهره رئیسی

های آبیاری  بررسی اثر استفاده دراز مدت آب

بر مشخصات شیمیایی خاک باغات Ca/Mg<1با

 پسته

 53/9 – 05/9 فرهاد دهقانی

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –05/9 

 دکتر حسين شریعتمداری  -دکتر مجيد افيونی : اعضای پانل

ی ها آلودگی خاک

 ایران

مجید دکتر 

 افیونی

 

03/11 -  11 

 

نگاهی اجمالی به وضیعت عناصر کادمیوم و سرب 

 در اراضی کشاورزی استان اصفهان
03/11– 53/11 محمد فیضی  

های ارزیابی آلودگی به فلزات سنگین در خاک

سیر، )ای  جات غدهیسبززراعی تحت کشت انواع 

 استان زنجان( زمینی، پیاز و تربچه سیب

53/11– 13/11 لیال تابنده  

های ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در خاک

کارخانه : مطالعه موردی)اراضی تحت کشت پسته 

 (شویی زرندزغال

مرضیه آیینه 

 حیدری
33/11 –13/11  

بنزیل آدنین، ایندول استیک اسید و ماده اثر 

 هیومیکی بر تثبیت گیاهی نیکل

مهشید  

 شفیق
53/10-33/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  

 دکتر مجتبی بارانی مطلق –دکتر محسن سليمانی : اعضای پانل

بیوچار و 

کاربردهای زیست 

 محیطی آن

محسن دکتر 

 سلیمانی
33/11- 55/11 

بررسی اثر بیوچار و قارچ میکوریزا بر جذب کادمیم 

 در گیاه ذرت
33/11 -15/13 اشکان عارفی  

شده در دماهای  اثر کاربرد بیوچار برگ نخل تهیه

پراکندگی یون کلر در -مختلف بر ضریب پخشیدگی

 خاک

ادریس 

 گویلی کیالنه
03/13-  15/13  

 نظر پیرامون موضوع نشستبحث و تبادل 
حاضران در 

 جلسه
55/11 –03/13  

 

 

 

 



3 

 

71/6/7931شنبهسه

ش
راي

گ
 

 عنوان نشست
 های شفاهی مقاله کليدی یسخنران

 زمان ارايه دهنده ارايه عنوان مقاله زمان ارايه سخنران

ک
خا

ت 
اظ

حف
 و 

ک
زي

في
 

 عباسیحاجدکتر محمدعلی  –دکتر محمدرضا مصدقی : اعضای پانل

های نوین  شاخص

کیفیت فیزیکی 

 خاک

دکتر 

محمدرضا 

 مصدقی

53/8- 13/8 

انتقال باکتری رودوکوکوس اریتروپلیس در 

-های شن تحت جریان پیوسته غیراشباع ستون

 اشباع 

نصراهلل 

 سپهرنیا
35/8 – 53/8 

های مختلف پتاسیم بر روی بررسی تأثیر غلظت

 ها خاکدانهمقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری 
 35/8 – 53/9 الهام فراهانی

ارزیابی اثر بقایای گیاه فسکیوی بلند در حضور و 

عدم حضور اندوفیت بر پایداری ساختمان خاک های 

 HEMCبا بافت متفاوت به روش 

فاطمه 

 حسینی
05/9 – 53/9 

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –05/9 

 دکتر محمدرضا نيشابوری  -دکتر محمدحسين محمدی : اعضای پانل

روابط آب، خاک، 

: گیاه و اتمسفر

 مدیریت آب سبز

 دکتر

محمدحسین 

 محمدی

53/11 -  11 

های رشد گندم  اثر منبع و مقدار نیتروژن بر ویژگی

 در سطوح مختلف فشردگی خاک

نصرت اهلل 

 نجفی
35/11 – 53/11  

کارآیی مصرف آب و عملکرد سه  اثر تنش خشکی بر

 رقم آفتابگردان در اصفهان

محسن 

 دهقانی
53/10 – 35/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  

 دکتر حسين اسدی –دکتر احمد جالليان : اعضای پانل

وضعیت فرسایش و 

حفاظت خاک در 

ها و  علت: کشور

 راهکارها

احمد دکتر 

 جاللیان
35/11- 55/11 

ی فرسایش ندهایفرآبررسی تغییرپذیری زمانی 

 بارانی در خاک مارنی کشاورزی

رضا علی

 واعظی
53/13- 35/11  

 ثر از توسعه صنعتی أدهی مت تحلیل تغییرات رسوب

 استان مرکزی -در حوزه آبخیز شازند

علی اکبر 

 داوودی راد
05/13-  53/13  

ها به روش آزمون  اولیه ردیابانتخاب ترکیب 

ها جهت تفکیک منابع رسوبات  مقایسه میانگین

 محوطه دانشگاه شهرکرد

سید مصطفی 

 علوی
53/13-  05/13  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/11 –53/13  
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 احمد لندیدکتر  –دکتر عليرضا کریمی : اعضای پانل

جایگاه پدولوژی در 

 مطالعات کواترنری
دکتر علیرضا 

 کریمی
53/8- 13/8 

 یاراض یبر رو یافته یلتشک یها خاک یبررس

 سبالن یدامنه شمال یآتشفشان

 یرضاعل

 یامیص
35/8 – 53/8 

آهن و  یها بر شکل یو بلند یپست یتموقع یرتأث

 غرب استان مازندران یرود،منگنز خاک در منطقه ش

سمانه 

 کیوانمهر
53/9 – 35/8 

در  یو جهان یآمریکای بندی مقایسه دو سیستم رده

 مدفون ییک خاک قدیم بندی ارتباط با طبقه

عیسی 

 اسفندیارپور
05/9 – 53/9 

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –05/9 

 ناصر هنرجودکتر   -دکتر محمدحسن صالحی : اعضای پانل

: برداری خاک نقشه

 سنتی یا مدرن؟

دکتر 

محمدحسن 

 صالحی

05/11 -  11 

هبوط مقیاسی نقشه رقومی کربن آلی خاک 

زیرحوضه آبخیز مرک در استان : موردیمطالعه )

 (کرمانشاه

شاهرخ 

 فاتحی
53/11 – 05/11  

 یبرا ییراهکارها ی،روش ژئوپدولوژ یها یافتره

 ها تر خاک یقدق ییشناسا

حمید قیومی 

 محمدی
35/11 – 53/11  

برداری رقومی خاک و   تأثیر نظر افراد خبره در نقشه

 یبردار روش نمونه
35/11 – 53/10 محسن باقری  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  
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71/6/7931شنبهچهار  

ش
راي

گ
 

 عنوان نشست
 های شفاهی مقاله سخنرانی کليدی

 زمان ارايه دهنده ارايه عنوان مقاله زمان ارايه سخنران

اه
گي

ه 
ذي

تغ
 و 

ک
خا

ی 
يز

خ
صل

حا
 

 دکتر علی اصغر شهابی –هرانی طدکتر محمدمهدی : اعضای پانل

بررسی وضعیت 

حاصلخیزی 

 های ایران خاک

دکتر 

محمدمهدی 

 هرانیط

53/8- 13/8 

از  یکم مصرف در برخ ییعناصر غذا یبررس

 استان فارس یرشالیزاریو غ یزاریشال یها خاک

عبدالصمد 

 یغالم
35/8 – 53/8 

نازک  یهدر ال یدگیپخش یانبا روش گراد ییآشنا

(DGT )فسفر قابل استفاده و  یینتع یبرا

گندم در  یاهآن با جذب فسفر توسط گ یهمبستگ

 یآهک یها خاک

رضا  

 یخراسان
53/9 – 35/8 

با استفاده از  یمپتاس یفراهم یتوضع یبررس

کشت  یرز های از خاک یدر برخ Q/Iیپارامترها

 ذرت استان کردستان

 53/9 – 05/9 سامان فتحی

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –05/9 

 فرددکتر سيد جواد حسينی  - پورآبادیاحمد تاجدکتر : اعضای پانل

  مدیریت بهینه

حاصلخیزی 

  خاک و تغذیه

 پسته

دکتر وحید 

 مظفری
05/11 -  11 

دانش باغداران در مدیریت زمان مصرف کود  یبررس

 های پسته در باغ

 ید جوادس

 فرد ینیحس
53/11 – 05/11  

 یبافت آوند یاتو مس بر خصوص یتأثیر شور

 پسته در شرایط گلخانه یها نهال

سمانه 

 یاسکندر
35/11 – 53/11  

 یمو پتاس یلیسیمعناصر س پاشیاثر محلول  مطالعه

رقم  پسته هایدانهال یرشد هاییژگیو یبر برخ

 یتنش شور یطزرند در شرا یزر یبادام

رنجبر  یممر

 یکبوترخان
53/10 – 35/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  
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71/6/7931شنبهچهار  

ش
راي

گ
 

 عنوان نشست
 های شفاهی مقاله کليدی یسخنران

 زمان ارايه دهنده ارايه عنوان مقاله ارايهزمان  سخنران

ت
س

زي
ط 

حي
ت م

الم
 س

ک و
خا

ی 
دگ

لو
و آ

ی 
يم

ش
 

 دکتر محمد حشمتی رفسنجانی –دکتر سعيد سعادت : اعضای پانل

 ها و آالینده

سالمت محصوالت 

 کشاورزی

سعید دکتر 

 سعادت
15/8- 13/8 

شاخص خطرپذیری روی و مس در اثر 

معدن مصرف محصوالت کشاورزی اطراف 

 ایرانکوه اصفهان

الهام 

 چاووشی
33/8 –15/8 

نیترات موجود در سیب از ارزیابی خطر ناشی 

های تولید شده در ایران برای سالمت  زمینی

انسان و استخراج حد بحرانی نیترات در 

 سیب زمینی با استفاده از نتایج حاصله

 33/8– 15/9 مژگان یگانه

 موضوع نشستبحث و تبادل نظر پیرامون 
حاضران در 

 جلسه
55/15 –15/9 

 

71/6/7931شنبهچهار

ش
راي

گ
 

 عنوان نشست
 های شفاهی مقاله کليدی یسخنران

 زمان ارايه دهنده ارايه عنوان مقاله زمان ارايه سخنران

ک
خا

ت 
اظ

حف
 و 

ک
زي

في
 

 مجيد محمودآبادی دکتر  -زاده  دکتر حميدرضا عظيم: اعضای پانل

بررسی وضعیت 

فرسایش بادی و 

گرد و غبار در 

کشور و 

های نوین  روش

 پایش آن

دکتر 

حمیدرضا 

 زاده عظیم

53/8- 13/8 

توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق 

 اتمسفری در استان خراسان رضوی
 53/8 – 35/8 عاطفه ضیائی

معرفی مالچ جدید و سازگار با محیط زیست 

PistachioPAM های روانبرای تثبیت ماسه 

نعیمه 

 سعیدی
53/9 – 35/8 

رابطه سرعت آستانه فرسایش بادی با ضریب 

چسبندگی و مقاومت فروپذیری خاک سطحی در 

 های ژئومرفولوژی بادی گوناگونواحد

 53/9 – 05/9 ایرج کوچمی

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
55/15 –05/9 

 لودکتر حبيب خداوردی –دکتر حسين شيرانی : اعضای پانل

های  کاربرد روش

سازی  نوین مدل

 در فیزیک خاک

حسین دکتر 

 شیرانی
53/11 -  11 

بینی های کاپیالری مختلف برای پیشمقایسه مدل

هدایت هیدرولیکی با استفاده از منحنی رطوبتی 

 خاک

لیال 

 نژاد اسماعیل
35/11 – 53/11  

زدائی مکانی نقشه سنتی خاک با استفاده از  انبوهش

رگرسیون لجستیک چند کالسه و درختان 

زیرحوضه آبخیز مرک : مطالعه موردی)بندی  طبقه

 (در استان کرمانشاه

شاهرخ 

 فاتحی
53/10 – 35/11  

 بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست
حاضران در 

 جلسه
35/10 – 53/10  

 
 


