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 های پوستریبرنامه زمانی مقاله

 "باشد می 01تا  03:01، (به استثنای روز چهارشنبه)و نوبت عصر  00تا  01:01های نوبت صبح،  زمان بازديد مقاله"

 

 (فیزیک و حفاظت خاک) 71/6/7931شنبه  صبح سه

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 1 60723 زینب  زنگنه بیغش های مختلف یک خاک سیلتی لوم در همدان پوششی بر مقاومت فروروی خاک در رطوبتورزی و گیاه  تأثیر انواع خاک

 2 42434 اسماعیل مومیوند اثر تغییر کاربری زمین و چرای دام بر مقاومت برشی و پایداری ساختمان خاک در منطقه تویسرکان

 3 35537 افروز تقی زاده قصاب رسیتأثیر کیفیت آب آبیاری بر پایایی یک خاک لوم 

 4 54510 افسانه نیل درار (مطالعه موردی شرق شهرستان اهواز)مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک 

 5 22209 علی دوستالهام  (حوضه آبخیز لردگان: مطالعه موردی)تاثیر نوع کاربری زمین بر برخی از ویژگی های کیفی خاک 

 6 50407 امین قاسمی نژاد (حوزه آبخیز آسیاب جفته بافت: مطالعه موردی)گیری چندمعیاره  های تصمیم ها به منظور اجرای پروژهای آبخیزداری با استفاده از روش بندی زیرحوضه اولویت

 7 46059 وطنیامین  جهت شبیه سازی انتقال سدیم در خاک حین آبشوئی Hydrus-1Dارزیابی مدل 

 8 66894 امین وطنی برای شبیه سازی نفوذ در خاکهای مطبق Hydrus-1Dارزیابی مدل

 9 29060 ایرج کوچمی ساردو ها دانه شیمیایی خاک در واحدهای ژئومرفولوژی بادی گوناگون در بخشی از دشت رفسنجان بر پایداری خاک -های فیزیكی  تأثیر  ویژگی

 10 73064 ایمان صابری شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور رسوببررسی پارامترهای 

 11 43280 آمنه جمشیدی فرد های غنی از ماده آلی ارزیابی برخی توابع انتقالی موجود در برآورد منحنی رطوبتی در خاک

 12 77230 بهار سادات سرمدی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیكی خاک

 13 61777 پدیده جوادی افزایش نفوذپذیری در خاکهای گچی و تاثیر آن بر تغییر سیستم های آبیاری به منظور مدیریت بهینه منابع آب

 14 40938 پریسا مشایخی HYDRUS-2D/3Dافزار  تحلیل حساسیت نفوذ آب به خاک نسبت به پارامترهای هیدرولیكی با استفاده از نرم

 15 42079 پریسا مشایخی مضاعف به روش حل معكوس های های نفوذسنج استوانه هیدرولیكی خاک با استفاده از داده  پارامترهایبرآورد 

 16 29768 ثریا بندک گیاه.فیزیک خاک ورابطه آب خاک 

 17 33432 ثریا بندک بر جذب آب با هدایت الكتریكی مختلف 022Aبررسی پلیمر سوپر جاذب 

 18 53052 جلیل کاکه پایداری خاک کاربری های مختلف اراضی در بخشی از جنوب شرق قزوین بررسی وضعیت

 19 58571 جلیل کاکه های زیستی بر وضعیت پایداری خاک مراتع قره قیر استان گلستان بررسی تاثیر پوسته

 20 72810 حدیثه نادری گزالدینی الگوریتم ژنتیک و رگرسیونی -عصبی مصنوعیتخمین هدایت هیدرولیكی اشباع خاک به کمک روشهای شبكه عصبی مصنوعی، ادغام شبكه 

 21 58722 حسین طالب پور gisمورگان فینی در محیط  -برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای با استفاده از مدل مورگان

 22 49363 حسین کریمی (زیاری استان فارس منطقه دشمن: مطالعه موردی)دیم های کشت حاصل از زراعت  های مؤثر در نرخ جدایش ذرات خاک در جویچه بررسی عامل

 23 10403 حكیمه عباسلو اثر آلودگی سرب روی خصوصیات فیزیكی خاک های زئولیتی و بنتونیتی

 24 70172 حمید کلیشادی های هیدرولیكی خاک های مختلف برآورد ویژگی مقایسه روش

 25 41203 خداداد ده مرده وهیدرومدول آبیاری با استفاده از الیسیمترهای زهكش دارتعیین کارایی مصرف آب 

 26 66587 داود افیونی های گندم به تنش خشكی در شرایط مصرف و عدم مصرف روی واکنش صفات مرتبط با وضعیت آب برگ ژنوتیپ

 27 49421 روح اله تقی زاده خاکمعكوس سازی داده های دستگاه القاگر الكترومغناطیس جهت برآورد شوری 

 28 21716 روزیتا سلطانی تهرانی پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر آب گریزی و جذب پذیری خاک فضای سبز مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

 29 77591 الخانیزهرا حیدری پور  .های شالیزاری استان گیالن های فیزیكی خاک بر روی حدود پایداری خاک تأثیر برخی ویژگی

 30 46296 زهرا دیانت مهارلویی تاثیر ضایعات میوه انجیر روی برخی خصوصیات فیزیكی خاک

 31 64224 زهرا دیانت مهارلویی تاثیر کمپوست روی برخی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک

منطقه چلگرد استان : مطالعه موردی)در مقیاس حوضه آبخیز  بررسی اثر توزیع اندازه ذرات بر پارامترهای منحنی انقباض و ضریب انبساط خطی خاک

 (چهارمحال و بختیاری
 32 32547 زهرا ذوالفقاری

 33 40203 زهرا رسائی های زراعی گوناگون در منطقه فارسان استان چهارمحال و بختیاری بررسی تغییرات کیفیت خاک سطحی در مدیریت

 34 43784 زینب سعیداوی (AHP)اهواز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  بررسی کیفیت فضای سبز پارکهای ساحلی شهر

 35 34623 سپیده مفیدی های فرکتالی ها با استفاده از مدل بررسی پایداری خاکدانه

 36 68908 سپیده مفیدی های فرکتالی در ارزیابی ساختمان خاک های کالسیک با مدل مقایسه روش

 37 51597 سمیه مهدی نیا و شیب  بر حدود آتربرگ در برخی از جنگلهای غرب گیالناثرات جنگل تراشی 

 



02 

 

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 38 78466 سهیال اسماعیلیان کاربرد مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرسایش خاک

 39 39982 سید علی اکبر  موسوی آهكی با بافت مختلف های ها در خاک اثر شوری و بقایای پسته بر پایداری خاکدانه

 40 55176 سید علی اکبر  موسوی های زمانی مختلف پس از کاربرد های آلی و معدنی بر غلظت برخی عناصر محلول در یک خاک آهكی در دوره کننده اثر اصالح

 رگرسیون خطی گام به گامشناسایی مناسب ترین شاخص های منابع رسوب محوطه دانشگاه شهرکرد به روش 
سید مصطفی  علوی 

 اشكفتكی
77310 41 

 42 65074 سیدحسام قبله زاده در منطقه میلشبار اردکان EM38پیش بینی تغییرات مكانی شوری خاک بااستفاده از مدل شبكه عصبی مصنوعی و دستگاه الكترومغناطیس

 43 54677 شعله شاهوردی قهفرخی (دامغان:مطالعه موردی) به پارامتر آماری جورشدگی بر فرسایش بادی مقایسه تاثیردانه بندی ذرات در کاربری های مختلف با توجه

 44 33046 شیوا ابراهیم زاده بادکی تعیین فرسایش پذیری خاک در منطقه تسوج با استفاده از نموگراف شمال غرب ایران

 45 42756 شیوا محمدیان خراسانی اندازه مندل برات -کمّی سازی ساختمان خاک با استفاده از مدل فرکتالی تعداد

 46 54124 شیوا محمدیان خراسانی رابطه شاخص های پایداری خاکدانه ها با مدل های فرکتالی

 47 57586 شیوا محمدیان خراسانی کارآیی مدل های فرکتالی در ارزیابی پایداری خاکدانه ها

 48 60183 صدیقه محمدی بر فرسایش پذیری خاکبررسی اثرشخم جهت برداشت ریشه شیرین بیان 

 49 29853 عاطفه فتاحی (مطالعه موردی جنوب سمنان )  IMDPAارزیابی روند بیابان زایی با توجه به معیار آب بر اساس مدل 

 50 24426 علی اصغر ذوالفقاری بررسی تغییر پذیری مكانی و توزیع آماری خصوصیات هیدرولیكی خاک

 51 50464 علی اصغر ذوالفقاری خصوصیات خاک بر تغییرات ویژگی های گرمایی و دما خاکبررسی تاثیر 

 52 46849 علی جعفری اردکانی قو م بررسی وضعیت فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز قره

 53 34849 علی رضا واعظی های با بافت مختلف بررسی قابلیت تولید جریان سطحی بین شیارها طی بارندگی در خاک

 54 37538 علی رضا واعظی های بافت مختلف مطالعه رابطه بین نفوذ آب باران و مقدار رطوبت اولیه در خاک

 55 51714 علی رضا واعظی تأثیر مدیریت شخم بر هدررفت آب و خاک در دیمزارها

 56 70443 علی رضا واعظی نفوذپذیری خاک تحت تاثیر کاربری زمین در حوزه آبخیز تهم چای در منطقه نیمه خشک

 57 70918 علی رضا واعظی GSA Image Analyserافزار  تعیین تراکم درز و شكاف خاک به وسیله نرم

 58 74024 علی رضا واعظی بررسی هدررفت خاک ناشی از قطره باران و رواناب سطحی در منطقه نیمه خشک

 59 47587 علیرضا جعغرنژادی غالب خاک استان خوزستان های مطالعه ظرفیت رطوبتی زراعی و پژمردگی دائم در سری

 60 70689 فاطمه  رمضانی نژاد های کیفیت شیمیایی خاک های مختلف بر شاخص بررسی اثر کاربری

 61 53944 فاطمه آمریی های فرکتالی و کالسیک تخمین پایداری ساختمان خاک با استفاده از مدل

 62 77197 فاطمه سروش در میانای یک  تلفات خاک در آبیاری جویچه

 63 79764 فهیمه خرمی زاده بررسی اثرات تعداد نمونه و روش درونیابی بر صحت ارزیابی تغییرات مكانی پتاسیم در خاک

 64 70985 کامران مروج تغییر اقلیم و نقش مدیریت پایدار خاک در مقابله با آن

 65 38254 کبری مومنی ترین همسایگی نزدیک - Kپیش بینی جریان رودخانه با استفاده از روش 

 66 19964 الدن  حیدری استفاده از پارامترهای تراکم محصور برای تخمیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت

 67 62269 لیدا پیری مقدم هدررفت آب و خاک تحت تأثیر جهت شخم در دیمزار گندم

 68 70635 لیال اسماعیل نژاد مختلف منحنی رطوبتی خاک ها در تشریح مناطق مقایسه کارایی انواع مدل

 69 21525 لیال شهبازی (منطقه گرمناب)های ارسباران  های جنگل زدایی و موقعیت شیب بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی خاک نقش جنگل

 70 53273 لیال صدوقی ای در برآورد عملكرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره VSMارزیابی مدل 

 71 62730 لیال صدوقی برآورد عملكرد برنج با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در استان گیالن

 72 51999 لیال غالمی تأثیر کاربرهای مختلف اراضی بر ساختمان خاک

 73 61729 جعفری حقیقیمجتبی  محلول در خاک رویشگاه آنها دشتی بر مقدار کاتیونهای های گیاهی قیچ و درمنه بررسی تأثیر گونه

 74 75411 مجتبی جعفری حقیقی اثر دو گونه گیاهی قیچ و درمنه دشتی بر ویژگی های فیزیكی خاک رویشگاه آنها

 
  



00 

 

 

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 75 18933 کردمجتبی  ساز باران های با بافت مختلف با استفاده از شبیه بررسی تولید رواناب در خاک

 76 63198 محسن آقاجانی (IDW)های عصبی مصنوعی، رگرسیون و روش مربع فاصله معكوس  خاک در حوزه آبخیز منج با استفاده از شبكه( POM)ای  مقایسه برآورد ماده آلی ذره

 77 38174 محمد اقتداری چند متغیرهسازی ارتفاع درختچه بادام کوهی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی  مقایسه مدل

 78 23672 محمد امین اسالمی EPMبرآورد میزان فرسایش و رسوب کل و ویژه با استفاده از مدل فرسایشی

 79 53589 محمد باقر صوفی های فیزیكی و شیمیایی خاک منطقه طرقبررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی

 80 32598 محمد جره های ریز و درشت های گوناگون توزیع اندازه ذرات و خاکدانه و دقت مدل ارزیابی دامنه ابعاد فراکتالی

 81 24079 محمود سیفی هایی با توزیع دو نمایی اندازه ذراتپاریس در تخمین منحنی رطوبتی در خاک-ضعف مدل آریا

 82 39977 محمود سیفی اندازه ذرات خاک مقایسه و ارزیابی دو مدل برآورد کننده منحنی رطوبتی از داده های توزیع

 83 36656 مرتضی بهمنی کارآیی فازی ممدانی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از بعد فرکتال

 84 17314 مرمر ثابتی زاده میلی متر در پاسخ به افزودن ماده آلی و قارچ تریكودرما 4تشكیل خاکدانه های بزرگتر از 

 85 73704 مرمر ثابتی زاده پساب و باکتری باسیلوس و نقش آن بر هدایت هیدرولیكی خاک کاربرد همزمان

 86 45495 مریم امجدیان اثر بقایای پسته و شوری بر آبگریزی خاک در سه خاک  آهكی با بافت متفاوت

 87 34534 مهدی درویشی کاربرد تكنیک های ارتقاء مقیاس سنجش از دور در بازیابی رطوبت خاک

 88 34050 مهدی کریمی زارچی ارزیابی مدیریت های آبیاری باغات پسته منطقه اردکان

 89 39859 مهدی نصیری تاثیر خاکپوش پومیس بر میزان رطوبت خاک

 استفاده از آب سیالب جهت بهبود خصوصیات کمی وکیفی خاک عرصه جهان آباد تربت جام
مهرنوش اسكندری 

 تربقان
48972 90 

 91 65394 مهناز اسكندری بار رسوب کل رودخانه ها با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکمدلسازی 

 92 34083 ناصر هنرجو ی شهرضا، اصفهان های مختلف بر کیفیت خاک در منطقه خشک منظریه تأثیر کاربری

 های با درجات متفاوت آبگریزی هدایت هیدرولیكی اشباع خاک
نسرین کریمیان شمس 

 آبادی
27712 93 

 94 26227 نیكو حمزه پور راهكارهای کنترل گردوغبار دریاچه ارومیه با استفاده از مطالعات تطبیقی دریاچه آونز در آمریكا

 95 42599 نینا ارزانی بیرگانی رس-تأثیر نوع و مقدار رس بر مقاومت برشی اشباع مخلوط های شن

 96 49046 هانیه ببرنژاد زیارت رسوب گیراصالح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بندهای 

 97 77121 هدیه بهنام تاثیر بیوچار و کمپوست باگاس نیشكر بر کربن آلی و حدود خمیرایی خاک

 98 72409 هرمزد نقوی ارزیابی برخی ویژگی های کیفیت آب آبیاری برای پسته در منطقه رفسنجان

 

 

 (خاکبندی پیدایش و رده) 71/6/7931شنبه  صبح سه

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 99 11010 مینا کیانی های فیزیكی و شیمیایی خاک با عملكرد پرتقال والنسیا در منطقه کازرون استان فارس مقایسه تغییرات مكانی برخی از ویژگی

 100 75629 مهناز اسكندری خاکتخمین پتانسیل تولید توتون در استان مازندران با کاربرد برخی ویژگیهای 

 101 62736 معصومه ذوقی های دشت رسوبی گرگان رود متاثر از شرایط زهكشی شناسی خاک کانی

 102 33022 زهرا سواری مقایسه روشهای مختلف درونیابی در پهنه بندی شوری خاک سطحی استان خوزستان

 103 71474 احمدرضا پیاه ور شهری تخمین پتانسیل تولید اراضی با استفاده از  دو روش استوری و ریشه دوماستفاده از مدل فائو در برآورد پتانسیل تولید پنبه و 

 104 16611 اذر فاریابی برداری خاک با تأکید بر استفاده از منطق فازی در نقشه( SoLIM)سرزمین -ومدل استنباطی خاک(  SIE)محیط  –مقایسه مدل استنباطی خاک 

 105 47353 الهام بردبار های استان خوزستان میزان ماده آلی، شن و پایداری خاکدانه با میزان رس قابل انتشار در آب در برخی خاکهمبستگی 

 106 20206 اسماعیل تبارام البنین محمد  (منطقهی بهنمیر استان مازندران: مطالعه موردی) خاک سطحی به کمک تكنیک زمین آمار شیمیایی عناصر برخی تغییرپذیری مكانی بررسی 

 107 66461 امیر منصور شهسوار بندی ازت خاک انتخاب بهترین روش زمین آماری جهت تهیه نقشه پهنه

 108 18468 امیر مولودی ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای برنج در منطقه سنگر وسراوان استان گیالن

های مختلف  های لسی در اقلیم های مختلف تپه در جهت شیب( بیومس و تنفس میكروبی کربن آلی، کربن ) های کیفیت خاک  بررسی تغییرات شاخص

 در استان گلستان
 109 52092 بایرام محمد اغشته

 110 26940 بهروز پورمحمدعلی برآورد مقادیر کل و قابل جذب پتاسیم در مهمترین خاکهای استان مازندران با استفاده از روشهای کریجینگ معمولی و کوکریجینگ

 111 22593 بهروز عظیم زاده تخمین ضریب توزیع نیكل با استفاده از توابع انتقالی در برخی از خاک های استان مازندران



00 

 

 

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 112 48767 بهزاد امیری شهرستان زنجانهای قدیمی دارای خصوصیات ورتیک در  شناسی خاک های فیزیكوشیمیایی و کانی بررسی ویژگی

 113 77232 بهزاد امیری پالئوسول در شهرستان ساری-شناسی توالی لس های فیزیكوشیمیایی و کانی بررسی ویژگی

 114 22221 پروانه محقق تاثیر تغییر کاربری اراضی بر امنیت غذایی حوزه آبخیز چغاخور با تكیه بر شاخصهای پایداری خاک

 115 53935 پرویز شكاری خشک در غرب ایران چهر نیمه بینی الگوی پراکنش خاک در یک زمین محور در پیش محور و نمونه استنتاج فازی با دو نگرش قاعدهمقایسه 

 116 24276 پریسا علمداری ها  در کاربری مرتع و زراعی منطقه واال رود در استان زنجان کانی شناسی رس خاک

 117 50316 پریسا علمداری اکسیدآهن و برخی شاخص های تكاملی در ترانسكتی واقع در دشت تبریزشكل های مختلف 

 118 61008 جواد سیدمحمدی های شالیزار گیالن های فیزیكوشیمیایی، مورفولوژیكی و میكرومورفولوژیكی خاک تأثیر نوع لندفرم بر ویژگی

 119 37648 حامد نجفی خاک قدیمی جنوب غرب ساری -لس ها بر توزیع اندازه ذرات توالی تأثیر حذف کربنات

 120 56513 حمید قیومی محمدی سنجی جانمائی باغات در اراضی پایكوهی منطقه اسكندری فریدن بررسی تنوع، عمق و پراکنش خاک ها، با هدف امكان

 121 50489 حمیدرضا  ممتاز در ارزیابی خاک های شالیزاری FCCکارایی مدل 

 122 43310 دولت خسرویانی گلسنگ در شیرکوه استان یزد -دار در خاک سطح مشترک سنگ گرانیت های کلسیم کانیتشكیل 

 123 63900 راضیه عبدالهی های زمین آماری در منطقه هشتگردبررسی تغییرات مكانی خصوصیات خاک با استفاده از روش

 124 15440 رضا مهاجر شهرستان فالورجان اصفهانو کادمیوم د ر برخی اراضی . بررسی توزیع مكانی سرب

 125 45388 روح اله تقی زاده بینی درصد آهک با استفاده از تصاویر ماهواره، مدل رقومی ارتفاع و هدایت الكتریكی ظاهریقابلیت پیش

 126 19709 زهرا خدری بررسی پدیده های میكروپدولوژی تحت کشت های متوالی کلزا و چغندرقند

 127 18944 زهرا فاریابی های خاک سطحی آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی بندی زمین ی پهنه مقایسه

 128 21165 زهره علیجانی مقدمه ای بر مدلسازی عامل محور و شبیه سازی و کاربرد آن در مدیریت اراضی

دشت شهرکرد، استان چهارمحال : ی موردی مطالعه)های مختلف   کربن آلی خاک در عمقبینی  برداری رقومی برای پیش های مختلف نقشه ارزیابی روش

 (و بختیاری
 129 33564 زهره مصلح

 130 65838 زهره مصلح یافته در دشت شهرکرد بندی آمریكایی با استفاده از مدل رگرسیون درختی توسعه های خاک در سطوح مختلف رده برداری رقومی کالس نقشه

 131 47675 ژاله افرا تناسب اراضی برای سیب به روش فائو ومدل کراپ وات برای منطقه نایبین ارومیه ارزیابی

 132 21786 سمیه تقی پور آمار بررسی وضعیت آلودگی خاک به عنصر کادمیوم در دشت شهرکرد با استفاده از زمین

 133 30921 سولماز شكوری اصل بهسازی اراضی شور،سدیک و گچ دار بخشی از دشت دوسالق اصالح و

 134 70981 سید علی حسینی میكرومورفولوژی و تكامل خاک های تشكیل شده  در تراس های آبرفتی

 135 37990 سید محمود انجوی نژاد بررسی ارتباط اشكال مختلف پتاسیم خاک با تكامل و خصوصیات خاک در یک ردیف پستی و بلندی در دشت جنوبی یاسوج

 136 43639 سید محمود انجوی نژاد ارتباط میزان پذیرفتاری خاک با تكامل خاک در یک ردیف پستی و بلندی  در دشت جنوبی یاسوجبررسی 

 137 54648 سجادیسیده فاطمه  (استان مازندران)مطالعه موردی در شهرستان قائمشهر .آمار  ها با تكنیک زمین بررسی اثر موقعیت شیب بر تغییرپذیری مكانی پایداری خاکدانه

 138 62579 شبنم آزادی پور چگونگی پیدایش خاک های شور و سدیمی واقع در کشت و صنعت فكا در جنوب اصفهان

 139 53310 صدیقه ملكی ، مشهد(ع)های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا  ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت

 140 57210 عاطفه فتاحی (مطالعه موردی جنوب سمنان ) IMDPAبررسی تاثیر  سازندهای زمین شناسی بر روی روند بیابان زایی با استفاده از مدل 

 141 30326 عباس طاعتی در بخشی از اراضی کوهین GISارزیابی تناسب اراضی برای نخود دیم با استفاده از تكنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و 

 142 51141 عباس طاعتی (بخشی از اراضی دشت قزوین: مطالعه موردی)ای  با استفاده از روش فائو  ارزیابی تناسب اراضی به منظور کشت محصول ذرت دانه

 143 68545 علی چابک ها در یک منطقه خشک، شهرستان دهلرانبندی خاکشناسی رسی و رده کانی

 144 51815 علی رضا واعظی از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی جهت برآورد هدررفت خاک در ابعاد حوزه آبخیز در شمال غربی ایران بهره مندی از قابلیت های سنجش

 145 23883 علیداد کرمی تاثیر تغییرات مكانی شوری خاک بر عملكرد دانۀ گندم

 146 81698 علیداد کرمی عملكرد گندمهای خاک بر ارزیابی تغییرپذیری مكانی عناصر پرمصرف و برخی ویژگی

 147 46119 علیرضا امیریان چكان برداری رقومی بررسی تغییرات سه بعدی ماده آلی خاک با استفاده از توابع عمق اسپالین و نقشه

 148 54728 علیرضا امیریان چكان های زمین آمار و توابع عمق اسپالینتخمین تغییرات ماده آلی خاک با استفاده از روش

 149 74272 علیرضا امیریان چكان بررسی توزیع جانبی و عمودی کربنات کلسیم با استفاده از زمین آمار و معادالت عمق خاک

 150 18586 علیرضا راهب تاثیر خصوصیات زیست اقلیمی بر تغییرات کربنات کلسیم اجزاء اندازه ای ذرات خاک



01 

 

 

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 151 48329 علیرضا راهب بررسی تغییرات غنی شدن کربن در اجزاء اندازه ای خاکهای مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب

 152 15737 غالمرضا زارعیان تناسب اراضی کیفی دشت ابولوردی برای محصوالت گندم، ذرت و جو در استان فارس

 153 24031 غالمرضا زارعیان فارس  برای محصوالت گندم، ذرت و چغندر قندتهیه الگوی کشت  دشت کمین در استان 

 154 74639 فائزه غنی نسب شورکی در منطقه میلشبار اردکان EM38پیش بینی تغییرات مكانی شوری خاک بااستفاده از مدل زمین آمار و دستگاه الكترومغناطیس

 155 66753 فاطمه بابائی در مزراع گندم دیمهای توپوگرافی  بررسی رابطه کربن آلی خاک و شاخص

 156 13392 فاطمه بهشتی قادی میكرومورفولوژی خاک های شور و گچی در استان گلستان

 157 75026 فرشته کریمیان شناسی رس در منطقه شرق آباد ارسنجان بررسی  ارتباط  پتاسیم و کانی

 158 41649 فروغ کیانی های محدودیت ساده و پارامتریک در منطقه گیان، استان همدانباروش( Canola)بررسی تناسب اراضی برای کشت کلزا 

 159 79033 فروغ کیانی در تعیین تناسب اراضی برای کشت چغندرقند در منطقه گیان Almagraمقایسه سه روش محدودیت ساده، پارامتریک و کاربرد مدل 

 160 56200 فریده عباس زاده افشار ای در اقلیم خشک ایران ای با استفاده از رگرسیون الجیستیک چندجمله منطقههای خاک در مقیاس  برداری رقومی کالس نقشه

 161 64155 فریده کریمی دهكردی شناسی بخش رس  خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیارینما و کاربری اراضی بر خصوصیات کانیاثر موقعیت زمین

 162 74298 قربانعلی روشنی های حاصلخیزی خاک های زراعی استان گلستان با استفاده از کریجینگ برای تهیه نقشه موضوعی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاکبندی  پهنه

 163 33225 محبوبه آقاجانی (مطالعه موردی در اراضی توتكابن استان گیالن)آمار   یابی قطعی و زمین های درون تهیه نقشه شوری خاک سطحی بر پایه روش

 164 36037 محمد عباسی تعیین الگوی تجمع عناصر غذایی کم مصرف در خاک های تاکستان های خدابنده با روش های زمین آمار

 165 45260 محمد عجمی تأثیر فاکتورهای توپوگرافی بر کیفیت دانه گندم در بخشی از اراضی زراعی منطقه توشن، گرگان

 166 65947 محمد علی خودشناس مكانی ضریب هدایت الكتریكی و نسبت جذب سدیم در آبهای آبیاری استان مرکزیپیش بینی 

 167 67550 محمد فیضی سیمای شور اراضی استان اصفهان

 168 26198 محمدرضا پهلوان راد آمار و شبكه عصبی مصنوعی در تخمین  توزیع مكانی رس خاکهای زمینمقایسه روش

 169 48206 محمدرضا پهلوان راد آمار و شبكه عصبی مصنوعی در منطقه سیستانهای زمینبینی تغییرات مكانی شوری با استاده از روش  پیش

 170 45382 محمود رضا مظاهری های نوینآوریبینی و پایش تغییرات زمانی کاربری اراضی جیرفت با استفاده از فنپیش

 171 30327 مریم  محمدزاده و توپوگرافی بر تشكیل و تكامل خاک های مشتق از لس در توشن گلستان تاثیر تغییرکاربری اراضی

 172 82187 مریم  محمدزاده مطالعه میكرومورفولوژی تكامل خاک های لسی در کاربریهای مختلف و توپوگرافی در منطقه توشن

 173 47214 مستانه رحیمی مشكله (سیاهكل استان گیالن مطالعه موردی؛)های خاک سطحی  تغییرپذیری مكانی برخی ویژگی

 174 57171 مسلم ثروتی خواجه مقایسه پتاسیل های تولید محاسبه شده با شاخص های اصالح نشده و اصالح شده اراضی برای تیپ بهره وری آفتابگردان

 175 72107 خواجهمسلم ثروتی  تاثیر تغییر اقلیم بر نیازهای آبی چغندرقند در منطقه میاندوآب

 176 81470 مهرداد رضایی فرد (منطقه لنجانات اصفهان: مطالعه موردی)های زمین آمار در تهیه نقشه پراکنش مكانی نیتروژن و کربن آلی خاک  ارزیابی روش

 177 66455 ناصر خسروی (همدان)های تحت رژیم رطوبتی زریک،  منطقه ازندریان مطالعه تشكیل، تحول، تكامل و خصوصیات فیزیكو شیمیائی خاک 

 178 47433 نجمه عسگری هفشجانی ها در یک ردیف زهكشی در دشت شهرکرد های میكرومورفولوژی خاک بررسی ویژگی

 179 47488 هادی حدادیان های آموزش متفاوت هایی با مجموعه داده برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل NRMSEو  RMSEمقایسه کارایی 

 180 48385 هوشنگ  خسروی گرامیداشت سال جهانی خاک: تا افالکاز خاک 
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 (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) 71/6/7931شنبه  عصر سه

 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

 1 35928 احسان کهنه (Alnus glutinosa)های فرانكیا در توسكای قشالقی مطالعه کارآئی همزیستی و تثبیت نیتروژن جدایه

 2 51466 الهام میرپاریزی سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در شرایط هوازی توسط انرژی ریزموج و برخی ویژگی های بیولوژیک خاک

 3 70945 امیرحسین جمالی فرد های پستههای محرک رشد گیاه  و کود دامی بر غلظت عناصر ماکرو و میكرو در دانهالاثر باکتری

 4 29645 آزاده احسانی نژاد اثر قارچ حل کننده ی فسفات بر رشد گیاه ذرت

 5 81062 آناهیتا خسروی تاثیر پودر ماهی، خاک فسفات و باکتری حل کننده فسفات بر زیست توده کرم های خاکی در تولید ورمی کمپوست

 6 52428 راضیه پیرایش .آهن، روی و فسفر لوبیاهای رویشی و جذب ی سودوموناس فلورسنت بر پارامترتاثیر چند جدایه

 7 66841 رامین ایرانی پور تاثیر محلولپاشی اوره، قارچ مایكوریز و باکتری سودوموناس بر شاخص های عملكرد محصول سویا

 8 20949 ساره رجبی اگره شرایط آبیاری با آب شورتحت .( Oryza sativa L)بررسی اثر باکتری سودوموناس فلورسنت بر غلظت عناصر غذایی میكرو در دانه برنج 

 9 48803 سامان حاجی نمكی های آبیاری شده با آن خانه فاضالب شهری پرکندآباد مشهد بر روی تنفس، بیومس میكروبی و کربن آلی خاک تأثیر پساب تصفیه

 10 20996 ستاره امانی فر تكنیک پروتئومیكس: بر بیان پروتئین  شوک حرارتی در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش سرب Rhizophagus irregularisبررسی اثر قارچ 

 11 63033 ستاره امانی فر بررسی رشد رویشی گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میكوریز آربوسكوالر

 Panicum miliaceum)بر تنفس میكروبی خاک، میزان کلروفیل و عملكرد ارزن معمولی  Piriformospora indicaبررسی تأثیر قارچ اندوفیت 

L ).تحت شرایط تنش رطوبتی 
 12 69277 سمیه  حاجی نیا

 13 78380 سمیه امامی در کاهش مصرف کود های شیمیایی و بهبود رشد گیاه( حل کننده پتاسیم)های سیلیكاتی مطالعه تاثیر باکتری

 14 80745 سمیه امامی سازی فرموالسیون کودهای  شیمیایی فناوری نانو در بهینهبررسی کارایی 

 15 39881 سید مجتبی نوریحسینی بررسی تاثیر میكوریزا و فسفر بر عملكرد و اجزای  زیره سیاه

دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در بر تنفس میكروبی و فعالیت آنزیم (  OBE)و عصاره تفاله زیتون  EDTAمقایسه اثر کاربرد کالت شیمیایی 

 یک خاک آلوده به سرب
 16 41337 سید سجاد حسینی

 17 50810 شكوفه  رضائی تأثیر گوگرد، فسفر و گیاه بر کربن زیست توده میكروبی و فعالیت فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاک

 18 54880 شكوفه مرادی الكتریكی و نسلرآزی چندین گونه میكروبی به روش هدایت  گیری فعالیت اوره اندازه

 19 22506 صمد سپهی تنش شوریتأثیر قارچ میكوریزا آربسكوالر بر ارتفاع گیاه ، قطر طوقه ، تعداد برگ ، طول میانگره و کلروفیل برگ در گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط 

 20 10962 عبدالغفور احمدپور تامین ازت گیاه نیشكرتاثیر کاربرد دو نوع کودزیستی به همراه سطوح مختلف کود اوره در 

 21 10203 علی موالئی تأثیر آنتی بیوتیک داروئی دیفلوکساسین بر فعالیت های میكروبی خاک

 22 23951 فاطمه پرورش مراد بیولوژی بیوتكنولوژی خاک

 23 40890 فاطمه پرورش مراد بیولوژی و بیوتكنولوژی خاک

 24 65597 فاطمه کوچكی  (باالدزاء -مطالعه موردی)اراضی از جنگل به باغ مرکبات بر تنفس میكروبی خاک اثر تغییر کاربری 

 25 48449 فرزانه خیراندیش تأثیر ریزوسفر گونه قلم بر برخی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیكی خاک

 26 41004 فرزانه مهاجرانصاری گیاه سورگومبر پارامترهای رویشی ( IAA)تاثیر سودوموناسهای فلورسنت تولید کننده اکسین 

 27 73572 فرهاد آذرمی آتاجان ارزیابی برخی پارامترهای رویشی و فیزیولوژیكی نهال های پسته تلقیح شده با باکتری های حل کننده فسفات تحت تنش شوری

 28 14670 کبری ثقفی بررسی اترتنش شوری و  باکتریهای محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی در گیاه گندم

 29 30494 لیال حیدرپور بررسی تاثیر غلظت آرسنیک کل بر خواص زیستی خاک آلوده به فلز سنگین آرسنیک

 30 15893 مجتبی  یحیی آبادی بررسی اثربخشی کود زیستی بیوفارم بر رشد و عملكرد گندم در اصفهان

 31 29831 مجتبی  یحیی آبادی در بسترهای مختلف Eisenia andreiبررسی خصوصیات زیستی کرم خاکی 

 32 60864 محسن  برین اسید چرب فسفولیپیدی، روشی برای مطالعه ترکیب جمعیت میكروبی خاک

 33 64312 محمد بهمنی زنی و بنیه بذر استبرقکارایی تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد بر جوانه

 34 55497 مرضیه ابولی پاریزی میزان فسفر، آهن و مس قابل جذب در گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشكی آربوسكوالر بر-بررسی اثرات قارچ میكوریزا

 35 39451 مرضیه سادات  جزائری .ی پتاسیم و منگنز نهال پسته تأثیر گوگرد، تیوباسیلوس و فسفر بر تغذیه

 36 72051 مرضیه سادات  جزائری .تیوباسیلوس توسط نهال پسته بررسی جذب کادمیوم از کودهای فسفاته تیمار شده با گوگرد و 

 37 32262 مرضیه یزدان پناه ای قارچ میكوریز آربوسكوالر وری در القای ریشه مویین هویج به منظور کشت درون شیشه بررسی کارایی روش غوطه

 38 47444 مریم طالبی اتویی خاک های شورتاثیر باکتری نمک دوست مولد پلیمر بر وزن خشک ریشه و شاخساره  گندم در 
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 کد تابلوی نصب کد مقاله نويسنده مسئول عنوان مقاله

سدیمی آلوده به  –جداسازی شده از خاک شور  Q-SH1بر تجزیه زیستی فنانترن توسط کنسرسیوم باکتریایی شوردوست و جدایه   pHبررسی تاثیر 

 پسماند نفت خام
 39 16830 ملک حسین شهریاری

 40 24995 ملک حسین شهریاری های شوردوست جدا شده از خاکهای آلوده به پسماند نفت خامزیستی فنانترن توسط کنسرسیوم باکتریتاثیر شوری بر میزان تجزیه

 41 32555 مهتاب امیدواری های مختلف سودوموناس فلورسنت به سه روش مختلفبررسی توان تولید سیدروفور در جدایه

 42 44470 مهناز علی زاده تنفس پایه و تحریک شده به عنوان شاخص های بیولوژیكی در خاک شور آلوده به نفت خام طبیعیبررسی 

 43 47772 نجمه ساالری بردسیری بررسی پارامترهای سسینتیک معدنی شدن کربن در خاک شرودان

 44 14121 ندا جدیداالسالم و بخش هوایی گیاه لوبیامطالعه تاثیر دو نوع کود زیستی و کود آلی بر جذب برخی عناصر ریشه 

 45 19078 ندا جدیداالسالم بررسی تاثیر قارچ میكوریز، باکتری محرک رشد و اسید هیومیک بر  برخی اجزای عملكرد گیاه لوبیا

 46 33690 نسرین جلیلوند گیاه در دو نمونه از خاک های همدانپیامد مایه زنی بذر ذرت با پنی سیلیوم نوتاتوم و سودوموناس پوتیدا بر جذب فسفر و شاخص های رشد 

 47 64306 نسرین قربان زاده هوازی بررسی تاثیر کاهش زیستی هماتیت بر افزایش آزادسازی آرسنات جذب سطحی شده در شرایط بی

 48 15320 نسیبه پورقاسمیان ارزیابی سینتیک معدنی شدن کربن در بقایای تفاله موم زنبور عسل

 49 15814 نعمت دیندارلو (مروری)فرصتی در جهت نیل به کشاورزی پایدار( های خاکیفناوری کرم)ورمی تكنولوژی

 50 66781 نعمت دیندارلو (های خاکیفناوری پرورش کرم)اثر میزان و سطوح مواد آلی مختلف در فناوری ورمی کالچر 

 51 19151 نیره نعمتی به عنوان کود بیولوژیک در شرایط شور griseusو  rimosusبررسی امكان استفاده از استرپتومایسس های 

 52 64419 هانیه جعفری وفا تغییر اجزای کربن و نیتروژن توسط دو گونه ی کرم خاکی در یک خاک آهكی تحت تأثیر لجن فاضالب شهری

 
 

 (شیمی و آلودگی خاک) 71/6/31شنبه  عصر سه

 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 سرعت رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی با استفاده ازکلرید کلسیم رقیق در برخی راسته های خاک استان فارس ابوالفضل آزادی 52669 53

 های مهم زراعی استان فارس بررسی سینتیک آزادسازی فسفر در برخی خاک ابوالفضل آزادی 71314 54

 (، مشهد(ع)پایانه مسافربری امام رضا : مطالعه موردی)های مسافربری  های سطحی پایانه بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاک قاسمیاحسان اله  53584 55

 بررسی جزءبندی شیمیایی پتاسیم در خاک های مناطق گردوکاری شهرستان تویسرکان اروج حسن پور 10071 56

 ی آهن باقی مانده در خاک  از منابع کودی مختلف گیر شیمیایی در ارزیابی قابلیت استفاده عصارهکارایی چند  اسماعیل گری 77356 57

 اثر کاربرد لجن فاضالب برعملكرد  و جذب فلزات سنگین در اسفناج در شرائط مزرعه اکبر گندمكار 74828 58

 های آلوده استان اصفهان از خاک تاثیر اندازه خاکدانه بر توزیع روی در تعدادی اکرم فرشادی راد 28216 59

 ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سالمت انسان در اطراف معدن ایرانكوه اصفهان الهام چاوشی 82820 60

 .(Coriandrum sativum L)های رشد و غلظت کادمیوم در گیاه گشنیز  بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر مولفه الهام نورعلی 74089 61

 تعیین بهترین روش استخراج برای افزایش کیفیت مواد هیومیک در تولید تجاری اسید هیومیک آرش همتی 48587 62

 حذف فسفر از آب توسط ذرات نانو هیدروکسید آهن تثبیت شده روی زئولیت آزاده میخک 71505 63

 و خشک شدن بر آب گریزی خاک در یک خاک آهكیتاثیر اسید های آلی و چرخه های تر  آناهیتا خسروی 92684 64

 پراکنش سرب و نیكل در خاک و محصوالت کشاورزی در شهرهای صنعتی زرین شهر و مبارکه آناهیتا مرادی 36243 65

 ارزیابی جذب عنصر روی توسط کوکوپیت با استفاده از مدلهای ایزوترم حرارتی بابک خیامباشی 32584 66

 های آبی توسط سرباره ذغال سنگ اصالح شدهبررسی جذب کادمیوم از محلول بتول ذاکری 92062 67

 ، یک ابزار ترسیب کربن در خاک(بیوچار)زغال زیستی  بهروز گلیج 63323 68

 در دشت ارایض خوزستان ARC GISپهنه بندی عمقی گچ با استفاده از نرم افزار  پدیده جوادی 93208 69

 مطالعه تغییرات ویژگی های شیمیایی آب تاالب بین المللی چغاخور طی بازه ی زمانی بیست ساله پروانه محقق 58551 70

 حذف نیترات از خاک با نانو ذره اکسید منیزیم پیمان مولودی 46642 71

 های هوابردیبررسی میزان افزایش فلزات سنگین خاک تحت تاثیر آلودگی جلیل کاکه 88857 72

 بر حذف هیدروکربن های نفتی از خاک.( Zea Mays L)و ریشه گیاه ذرت  Piriformospora indicaتاثیر قارچ اندوفیت  بابگهری جواد زمانی 99038 73

 های بیوشیمیایی و شیمیایی بقایای گیاهی مختلفگیری و مقایسه پارامتراندازه جواد عبدالهی قره کند 10486 74
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 های آلی اصالح شدهبررسی جذب سرب از محلولهای آبی توسط جاذب جواد عبدالهی قره کند 30025 75

 حذف سرب از محلولهای آبی توسط بقایای گندم، ذرت و آفتابگردان جواد عبدالهی قره کند 79995 76

 خاک قدیمی جنوب غرب ساری -های رسوبات لسی مقطع دارای توالیمطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو   حامد نجفی 87440 77

 (شمال شرق بجنورد)های رسی در خاکهای تشكیل شده از مواد مادری مختلف در ناودیس شیخ  مطالعه منشاء و توزیع کانی حسین تازیكه 94901 78

 اطراف معدن باماتعین توزیع و پراکنش عناصر سرب و روی در خاکهای  حسین شریفی 98351 79

 های آبی توسط لیكاحذف کادمیوم از محلول حكیمه عباسلو 35593 80

 های آبی توسط لیكاجذب سطحی نیكل از محلول حكیمه عباسلو 64354 81

 جهانی در باغات پسته رفسنجانهای  ارزیابی خطرپذیری ناشی از ورود کادمیم به بدن در اثر مصرف پسته در مقایسه با استاندارد حكیمه هاشمی پور 78949 82

 ها رهیافت های روش ژئوپدولوژی، راهكارهایی برای شناسایی دقیق تر خاک حمید قیومی محمدی 97051 83

 بررسی آلودگی خاک اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان جهت کاربری آن در کشاورزی حمیدرضا رحمانی 31600 84

 کیفیت لجن فاضالب خشک شده تصفیه خانه فاضالب شهری شاهین شهر اصفهان و کاربرد آن برای کشاورزیبررسی  حمیدرضا رحمانی 73011 85

 بررسی برخی خصوصیات و غلظت عناصر سنگین در لجن فاضالب خشک شده  تصفیه خانه شمال اصفهان حمیدرضا رحمانی 73057 86

 گیاه گندم اراضی کشاورزی اطراف صنعت سیمان سپاهانبررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و  حمیدرضا رحمانی 73163 87

 بر برخی خواص رویشی گیاه ذرت در یک خاک آلوده به فلزات سنگین EDTAهای محرک رشد با لیگاند برهمكنش باکتری حمیده نعمتی 31077 88

 های زیرزمینی منطقه بندر انزلیببررسی تغییرات فصلی هدایت الكتریكی و کل جامدات محلول درآ خدیجه مهدی پور 72739 89

 حذف فسفات توسط نانو ذره اکسید سیلیسیم در آب های آلوده رزان  سواری 25191 90

 رضا  خراسانی 43406 91
برای تعیین فسفر قابل استفاده و همبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم ( DGT)آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در الیه نازک 

 آهكی در خاکهای

 0190تا  0130  بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز از سال پور رضا حسن 75769 92

 بررسی سینتیک جذب کادمیوم بر روی نانوذره آهن صفر ظرفیتی رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد 26821 93

 بقایای هرس درخت سیب و انگور ،مطالعه سینتیک جذب مس توسط  رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد 50397 94

 بررسی کارایی بیوچار درخت سیب و انگور در حذف کادمیوم از محلول آبی، رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد 88826 95

 بررسی رفتار جذبی مولیبدن در برخی از خاک های اسیدی استان گیالن زهرا اسالمی خواه 57161 96

 اثر آلودگی نفت سفید بر روی خاک مزرعهمطالعه  زهرا زیدابادی نژاد 90353 97

 خاک pHبررسی تأثیر انواع مختلف مالچ های برگ درختان بر میزان شوری و  زهرا سواری 58101 98

 تاثیر میزان شوری آب آبیاری بر دینامیک کربن آلی زهرا نجفی 27496 99

 تاثیر میزان رطوبت خاک بر دینامیک کربن آلی زهرا نجفی 27630 100

 EDTAای و ستونی با  های شیمیایی روی، سرب و کادمیم در یک خاک آلوده بعد از استخراج پیمانه شكل زینب احمدیان 54833 101

 تبادلی با استفاده از محلول کلرید کلسیم در برخی خاکهای استان کهگیلویه و بویراحمدسرعت رهاسازی پتاسیم غیر زینب براتی 95132 102

 های آلوده به کادمیوممعدنی شدن کربن آلی بقایای گندم در خاک بیگدلیزینب  45585 103

 بررسی وضعیت خاک فضای سبز پارک های ساحلی شهر اهواز از نظر برخی عناصر میكرو و عناصرسنگین زینب سعیداوی 70836 104

 انگور مالیرمطالعه سینتیک رهاسازی فسفر برخی از خاک باغات  زینب نادری قاضی خانی 93837 105

 مقایسه جذب نسبی کادمیوم، روی و نیكل توسط اسید هیومیک خاکی سارا مالعلی عباسیان 37702 106

 از خاک 001-نقش اسید های آلی با وزن مولكولی کم در استخراج رادیوم ساره نظامی 95697 107

 Potamogeton berchtoldiiبررسی پاالیش فلزات سنگین کادمیوم و سرب از پساب های شهری و صنعتی با گیاه آبزی  ساناز عباسی 82179 108

 مقایسه آلودگی آب سطحی و زیرسطحی در یک خاک لوم شنی ساناز غنی زاده 96976 109

 های آلودهبر دسترسی زیستی آرسنیک در خاک ای گیاه آفتابگردان و جاذبهای معدنیبرهمكنش ترشحات ریشه سجاد شاهمرادی 60408 110

 های آلودهتاثیر براده آهن و رسهای زئولیت و بنتونیت  بر دسترسی زیستی سرب در خاک سجاد شاهمرادی 85095 111

 زرشورانتاثیر براده آهن و سولفات آهن بر دسترسی زیستی آرسنیک در خاک های آلوده اطراف معدن  سجاد شاهمرادی 89533 112
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 تاثیر سطوح مختلف اسیداگزالیک بر رهاسازی روی در تعدادی از خاک های آهكی استان کرمان سحر طاقدیس 84531 113

 نفتی هایتاثیر اصالح کننده کربن فعال بر رشد گیاه در خاک آلوده به هیدروکربن سلیمان مدرسی 68208 114

 های آهكی رفسنجان ی پسته در خاک ارزیابی چند عصاره گیر شیمیایی به منظور تعیین پتاسیم قابل استفاده سمانه زاده پاریزی 44288 115

 تأثیر کود شیمیایی و لجن فاضالب بر جزءبندی فسفر در دو خاک آهكی سمیرا قاسمی پیربلوطی 90881 116

 تولید کود آلی ورمی کمپوست از زباله های آلی سطح شهر رفسنجان بررسی امكان سمیه صدر 47219 117

 بررسی زیست فراهمی آرسنیک در خاک آلوده تحت شرایط استریل و غیر استریل سیده زهرا عطار شهرکی 57017 118

 .جهت تفكیک منابع رسوبات محوطه دانشگاه شهرکرد انتخاب ترکیب اولیه ردیاب ها به روش آزمون مقایسه میانگین ها  سید مصطفی  علوی اشكفتكی 86316 119

 های آهكی رفسنجان ی پسته در خاک گیرهای شیمیایی به منظور تعیین روی قابل استفاده ارزیابی برخی عصاره سیما بابائی بافقی 25500 120

 در برخی از خاک های آهكی رفسنجان توزیع شكل های مختلف روی و ارتباط آن ها با ویژگی های خاک سیما بابائی بافقی 34589 121

 determination of quantity-intensity relationships for dominant soil fasmilies in Kermanshah province شاهرخ فاتحی 63903 122

 یک خاک آلودههای شیمیایی عناصر سنگین کادمیوم، سرب و روی در اثر اصالح کننده های آلی بر شكل شفق موالیی 17808 123

 مقایسه مقدار فلزات سنگین در سری های مختلف خاک منطقه لنجانات اصفهان شهربانو جورکش 59117 124

 وسیله ذرت تحت تنش خشكی پاالیی یک خاک آهكی غنی شده با کادمیم به اثر باکتری محرک رشد گیاه برگیاه شهرزاد کرمی 31006 125

 های شیمیایی کادمیم در خاک پس از برداشت ذرت محرک رشد گیاه و تنش خشكی بر شكل اثر باکتری شهرزاد کرمی 96872 126

 اثر تفاله پسته و بیوچار تولید شده از آن در دماهای مختلف بر پ هاش خاک صدیقه صفرزاده شیرازی 88801 127

 تأثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهكی صدیقه ملكی 54293 128

 های ریزوسفری گندمارزیابی سینتیک آزادسازی فسفر در خاک طاهره رئیسی 59852 129

 های آهكی استان آذربایجان شرقی استفاده ذرت و سطح بحرانی آن در برخی خاک گیر برای تعیین آهن قابلارزیابی چند عصاره عادل ریحانی تبار 52940 130

 برای برآورد فسفر قابل جذب ذرت در خاک( DGT)در غشای نازک کاربرد شیب پخش  عادل ریحانی تبار 54953 131

 گیری آهن فعال ذرت گیر مناسب برای اندازهانتخاب عصاره عادل ریحانی تبار 73187 132

 آلیواجذبی پتاسیم غیرتبادلی در خاکهای استان فارس و انتخاب بهترین معادله سنتیكی تحت تاثیر اسیدهای  عبدالصمد غالمی 94389 133

 اثر مجاورت خرفه بر جذب کادمیم توسط گیاه سویا علی اشرفی 67590 134

 های کرمانشاه و ایالم های آهكی استان های شیمیایی نیكل در خاکتوزیع شكل علی چراغی تبار 37837 135

 ایالمهای کرمانشاه و  های آهكی استان های شیمیایی روی در خاکتوزیع شكل علی چراغی تبار 49890 136

 علی چعب 29482 137
اثر کمپوست و هومیک اسید بر محتوی پروتئین و فعالیت آنزیم های کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز در گیاه ذرت تحت آلودگی کروم و 

 کادمیوم

 نیمه خشکانتخاب پلی مر آلی مناسب برای بهبود خصوصیات خاک در عرصه های مارنی مناطق خشک و  علی رضا واعظی 50797 138

 تأثیر جهت و موقعیت روی شیب بر برخی از ویژگیهای خاک در منطقه نیمه خشک علی رضا واعظی 99589 139

 بررسی ایزوترم جذب تتراسایكلین در مونت موریلونایت در حضور ماده آلی علی لطفی 46317 140

 باغات انگور شهرستان مالیر، استان همدانبررسی شاخص هیسترسیس فسفر در خاک برخی از  فاطمه بگوند 82191 141

 DTPAو   EDTAمقایسه  عصاره پذیری عناصر کادمیم و مس از خاک توسط فاطمه دوست محمدی 86375 142

 های استان گیالن های مختلف مس و ارتباط آن با خصوصیات خاک توزیع شكل فاطمه روستایی 20351 143

 پراکنش مكانی عنصر کروم در خاک های جزیره هرمزبررسی  فاطمه عباس زاده 57910 144

 بررسی آلودگی فلز آرسنیک با استفاده از شاخص زمین انباشتگی در خاک های جزیره هرمز فاطمه عباس زاده 62299 145

 بالگرد پایگاه امداد هوایی هالل احمر استان کردستانمطالعه موردی ساختگاه پروژه آشیانه باند و پد :  بررسی پتانسیل روانگرایی خاک فرزانه پارسایی 99994 146

 های اطراف معدن سرمک آهنگرانتوزیع ژئوشیمیایی و آلودگی برخی فلزات سنگین در خاک فیروزه نوروزی گلدره 27884 147

 

  



03 

 

 

 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت شنی و رسیدی متیل  4و 1تاثیر  کتایون خسروی 38600 148

 اثر افزایش غلظت دی اکسیدکربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیكی گندم و سورگوم در خاک  آلوده به کادمیوم گالره خانبلوکی 50887 149

 (منطقه امیر آباد بیرجند: مطالعه موردی)ارزیابی ریسک اکولوژیكی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای سطحی   لیدا خطیب 27692 150

 های تولیدی منطقه طارم استان زنجانبررسی آلودگی به عناصر سنگین در خاک و میوه لیال تابنده 32003 151

 منطقه ماهنشان( سیب و زردالو)های تولیدی بررسی آلودگی به فلزات سنگین در خاک و میوه لیال تابنده 97809 152

 AS(III)جداسازی و غربالگری میكروارگانیسمهای مقاوم به فلز سنگین  لیال حیدرپور 95044 153

 تولید و تعیین خصوصیات بایوچار کاه و پوسته برنج لیال ضامنی 67233 154

 برنج سینتیک واجذبی و شكل های شیمیایی مس در یک خاک آهكی، متاثر از  دو بیوچار تولید شده از سبوس محبوب صفاری 53430 155

 فراهمی کادمیم در یک خاک آهكی با بهسازهای مختلف تثبیت و کاهش زیست محبوب صفاری 56305 156

 بررسی همدمای جذب سطحی کروم در یک خاک آهكی، متاثر از  بهسازهای تثبیت کننده مختلف محبوب صفاری 98211 157

 سدیمی-نسبت جذب سدیم  در خاکهای شوربینی نسبت سدیم تبادلی بر اساس  پیش محمد اقتداری 41853 158

 های ریز و درشت تعدادی ازخاکهای آهكیتعیین ضرائب سرعت آزادشدن پتاسیم غیرتبادلی در خاکدانه محمد بابااکبری 56570 159

 برگهای جنگلی پهناز خاک در تیپ  CO2مقایسه سرعت معدنی شدن کربن و میزان انتشار گاز محمد بیرانوند 90608 160

 hyperspectral imagingو    point spectroscopyاندازه گیری کربن خاک با استفاده از  محمد صادق عسكری 92629 161

 بررسی وضعیت مس قابل استفاده و کربن آلی با استفاده از شاخصهای زمین آمار درخاکهای زراعی استان مرکزی محمد علی خودشناس 73699 162

 نگاهی اجمالی به وضیعت عناصر کادمیوم و سرب در اراضی کشاورزی استان اصفهان محمد فیضی 53174 163

 بررسی رفتار جذبی علف کش متری بیوزین در برخی از خاک های ایران محمدرضا ریگی 34393 164

 دو رقم لوبیا چیتی بندی اشكال معدنی فسفر در خاک ریزوسفریتأثیر کودهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء محمود محمدی 81091 165

 شكلهای مختلف فسفر در برخی خاکهای آهكی استان چهارمحال و بختیاری و رابطه آنها با ویژگیهای خاک مرتضی شیرمحمدی 25635 166

 برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای مرودشت با استفاده از روش رگرسیونی چندگانه مرتضی بهمنی 61952 167

 (استان بوشهر: مطالعه موردی)های نفتی در اراضی کشاورزی  پاالیی خاکهای آلوده به عناصر سنگین وآالیندهبررسی گیاه پوزش شیرازیمرتضی  75291 168

 (کارخانه زغال شویی زرند: مطالعه موردی )ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در خاک های اراضی تحت کشت پسته  مرضیه آیینه حیدری 47263 169

 مطالعه آلودگی فلزات سنگین مس و کادمیوم در اطراف کارخانه زغال شویی زرند با استفاده از شاخص زمین انباشتگی مرضیه آیینه حیدری 97539 170

 تأثیر زئولیت و لجن فاضالب بر شكل های معدنی فسفردر خاک آهكی مریم سرکاکی 19230 171

 هیدرولیكی پرکلرواتیلن در سیستم دو فازیبرآورد هدایت  منصور چترنور 76035 172

 نگهداشت پرکلرواتیلن در خاک با بافت رسی منصور چترنور 79192 173

 بررسی ترمودینامیكی جذب فلوراید بر رس کائولینایت مهدی باهمت 47615 174

 رادوشكویچ-دوبنینمكانیسم جذب سطحی فلوراید بر کائولینایت توسط معادله همدمای  مهدی باهمت 50915 175

 بررسی حذف آلودگی فسفات از آب آلوده  با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ساده و اصالح شده مهدی عبدلی 45615 176

 تغییر شكل های مختلف پتاسیم تحت تاٌثیر نوع بقایای آلی افزوده به خاک و شرایط رطوبتی مهدی نجفی قیری 43604 177

 تاثیر مصرف گوگرد پودری بر میزان روی قابل جذب در تعدادی از خاکهای مازندران مهرداد شهابیان 38876 178

 حذف فسفات از آب های آلوده با نانو ذرات اکسید نیكل مهسا میری 37270 179

 قبل و بعد از کشت گیاهتغییرات جزءبندی شیمیایی سرب، روی و کادمیم در یک خاک آلوده به عناصر سنگین  مهشید شفیق 24765 180

 اثر بنزیل آدنین، ایندول استیک اسید و ماده هیومیكی بر تثبیت گیاهی نیكل مهشید شفیق 48448 181

 آلودگی زدایی خاک با استفاده از روش جامدسازی لجن صنایع آبكاری به کمک تثبیت کننده فسفاتی مهناز اسكندری 57376 182

 بررسی روابط خصوصیات خاک در خاکهایی با شوری های مختلف آلوده به نفت خام طبیعی و اهمیت این روابط در زیست پاالیی مهناز علی زاده 93812 183

 تاثیر لجن فاضالب شهری بر قابلیت استفاده پتاسیم در تعدادی از خاکهای آهكی مینا شیروانیان 43819 184

 مس از خاک توسط نانو ذره اکسید نیكلحذف فلزات سنگین کادمیوم و  نادره امینی 71541 185

 اثر پوست پرتقال و زمان بر جذب سطحی کادمیوم در برخی از خاکهای استان کرمان نجوا ساالری نژاد 85020 186



09 

 

 

 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 خاکهای استان آذربایجان شرقی ارتباط بین آهن قابل جذب با شكل های آهن در برخی ندا پاشاپور 43388 187

 های شیمیایی آهن و روابط آن ها با ویژگی های خاک در برخی خاک های استان آذربایجان شرقیتعیین شكل ندا پاشاپور 67120 188

 بررسی رابطه تنفس خاک با هیدروکربن نفتی در خاک آلوده به ترکیبات نفتی نسرین سعادتی 30032 189

 ارزیابی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در بقایای تفاله موم زنبور عسل پورقاسمیاننسیبه  52322 190

 محاسبه خطای ناشی از کاربرد داده های نامطمئن و استفاده از آن در افزایش دقت تخمین مكانی نیكو حمزه پور 41976 191

 برخی خاکهای آهكی استان فارساثر ورمیكمپوست و زمان بر تغییر شكلهای پتاسیم در  نیلوفر صدری 77293 192

 نیلوفر صدری 86124 193
تاثیر سطوح مختلف ورمیكمپوست بر تغییرات هدایت الكتریكی زه آب و خاک در اثر عبور پساب غنی  شده با سرب و کادمیم از ستون های 

 خاک

 اطراف کارخانه آلومینیوم سازی اراکبررسی شدت آلودگی خاک به عنصر فلزی آلومینیوم در  هانیه صابری کرهرودی 35983 194

 ارزیابی آلودگی خاک های اطراف کارخانه آلومینیوم سازی اراک به فلز سنگین سرب هانیه صابری کرهرودی 66003 195

 بررسی ژئواستاتیكی بعضی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه گوهررود رشت هانیه نورانی ماسوله 77468 196

 سنجی کاربرد حدود آستانه برای انعكاس خطر کادمیم در خاک صحت یاسر صفری 94841 197

 

 

 (حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه) 71/6/7931صبح چهارشنبه 

 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 با بستر زئولیت، بستر چیپس چوب، بستر خرده آجر، بر روی NFTبررسی تاثیر سیستم  احمد یاوری 10608 1

 بررسی  تاثیر کود زیستی فالوباکتریوم بر دو رقم گندم باژ و چمران ابراهیم جواهری 42776 2

 بررسی بازیافت نیتروژن از منابع مختلف در گندم در جنوب خوزستان ابراهیم جواهری 50215 3

 چمرانبررسی تاثیر دو منبع آلی باگاس و کود گاوی برعملكرد گندم رقم  ابراهیم جواهری 58181 4

 ورزی بر عملكرد گندم بررسی تاثیر مدیریت کود نیتروژن و روش خاک ابراهیم جواهری 99404 5

 تاثیر سطوح کود نیتروژن در افزایش عملكرد سویا روغنی ابوالفضل  خادمی جلگه نژاد 40588 6

 آفتابگردانتاثیر کودهای آلی بر صفات ارقام مختلف  ابوالفضل  خادمی جلگه نژاد 44532 7

 (منطقه مطالعاتی دشت میامی استان سمنان)ارزیابی تاثیر تناوب های مختلف گندم بر پتانسیل ترسیب کربن و نیتروژن خاک  احمد اخیانی 73733 8

 بیوچار تولید شده از منابع مختلف( قابلیت هدایت الكتریكی)اثر دما بر شوری  ادریس گویلی کیالنه 10959 9

 پراکندگی یون کلر در خاک-اثر کاربرد بیوچار برگ نخل تهیه شده در دماهای مختلف بر ضریب پخشیدگی ادریس گویلی کیالنه 11326 10

 بیوچار تولید شده از منابع مختلف تحت تاثیر درجه حرارت به کار برده شده برای تولید بیوچار( پ هاش)تغییرات واکنش  ادریس گویلی کیالنه 26667 11

 تاثیر بیوچار حاصل از کود گاوی و تنش رطوبتی بر وضعیت  نیتروژن در گیاه سویا و خاک پس از برداشت آن ادریس گویلی کیالنه 42016 12

 داشت آناثر کاربرد  بیوچار تهیه شده از کود گاوی و تنش رطوبتی بر غلظت  نیتروژن در اندام هوایی لوبیا  و خاک پس از بر ادریس گویلی کیالنه 99535 13

 در مرحله جوانه  زنی( gl 01رقم جیرفت )بر تحمل به شوری گیاه کنجد Fe2O3بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیس   اسماعیل جهانی 78932 14

 های پسته در شرایط مزرعه های اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال تاثیر دو ساله روش اعظم رضوی نسب 65431 15

 اثر محلولپاشی عناصرغذایی بر ترکیب شیمیایی برگ  و عملكرد میوه درختان سیب قرمز اکبر گندمكار 32407 16

 بررسی کیفیت خاک باغات سیب سمیرم  به منظور مدیریت پایدار تولید محصول سالم اکبر گندمكار 79209 17

 خصوصیات شیمیایی خاکتاثیر کودهای آلی  و شیمیایی بر برخی از  اکرم خواجوندی 64686 18

 های مختلف بر خصوصیات شیمیایی خاک بخشی از منطقه جیرفت بررسی اثر کاربری المیرا کارگرزاده 94754 19

 شاخص خطر پذیری روی و مس در اثر مصرف محصوالت کشاورزی اطراف معدن ایرانكوه اصفهان الهام چاوشی 87172 20

 الهام عرب عامری 89407 21
ها در مقاومت کننده سیلیكات و ارزیابی توانایی برخی از این باکتریهای حلبرخی از فاکتورهای محرک رشد باکتری گیریاندازه

 های محیطیبه تنش

 تاثیر استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده شهری بر خصوصیات خاک و عملكرد گیاه گوجه فرنگی در دو بافت مختلف الهام نمازی 36341 22

 بررسی تأثیر آبیاری با پساب فاضالب تصفیه شده شهری  در سه رقم گوجه فرنگی بر خصوصیات کیفی خاک الهام نمازی 90106 23

 .(Coriandrum sativum L)اثر سطوح مختلف سرب و شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیكی در گیاه گشنیز   الهام نورعلی 41636 24



02 

 

 

 عنوان مقاله مسئولنويسنده  کد مقاله کد تابلوی نصب

 آیا می توان اراضی شدیدا شور و سدیمی جنوب اصفهان را با استفاده از پساب شهری اصالح کرد؟ امینه مردیها 39508 25

 بررسی تاثیر گوگرد وباکتریهای اکسید کننده آن در زراعت سویا در منطقه دشت مغان انور اسدی جلودار 40365 26

 بررسی وضعیت میزان تجمع نیترات در سیب زمینی  تولیدی منطقه اردبیل انور اسدی جلودار 41974 27

 بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف در پایداری حاصلخیزی خاک و عملكرد محصول انور اسدی جلودار 45502 28

 ذرتتاثیر سولفات روی و اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر میكرو در گیاه  انیسه قزلباش 77344 29

 ایمان جوادزرین 94135 30
.( Triticum aestivum L)بینی مقدار پروتئین اندام هوایی دو رقم گندم  بررسی کارایی مدل شبكه عصبی مصنوعی در پیش

 تحت تنش کادمیوم

 کاربرد ویناس بر فرآیند تولید کمپوست آرش همتی 65313 31

 آسپرژیلوس و کود سبز  بر حاللیت فسفر خاکبررسی اثر قارچ  آزاده احسانی نژاد 54660 32

 آناهیتا خسروی 93849 33
 Lactuca)تاثیر منابع مختلف فسفات، ورمی کمپوست و باکتری حل کننده فسفات بر برخی خصوصیات رویشی کاهو 

sativa) 

 بابک متشرع زاده 16502 34
سیب، گالبی، )در درختان میوه ( نیتروژن، کلسیم و منیزیم)تاثیر کاربرد نیترات کلسیم بر غلظت برخی عناصر پرمصرف غذایی 

 (گیالس

 بابک متشرع زاده 28725 35
بررسی تاثیر زئولیت و باکتری نیترات ساز بر برخی خصوصیات گیاه یونجه و تغییرات شیمیایی پساب پرورش ماهی کپور در 

 ای شرایط گلخانه

 بر خصوصیت روی کارایی و درصد بازیافت کود سولفات روی در دو رقم لوبیا در یک خاک آهكیتاثیر تیمارهای روی  بابک متشرع زاده 44788 36

 بررسی تأثیر کاربرد بیوچار بر  قابلیت جذب کادمیم در دو شرایط رطوبتی بنفشه افراسیابی 31933 37

 تاثیر زغال زیستی بر حاصلخیزی خاک و رشد ذرت بهروز گلیج 75599 38

 بررسی اثرات کاربرد کمپوست و برخی عناصر پر مصرف و کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم فندقی در کرمان پناهیبهمن  49726 39

 ارزیابی محتوا و فلورسانس کلرفیل برگ خیار تحت تنش بیماری و کاربرد سیلیسیم پروانه محقق 52088 40

 های رسیزراعی بر کانیمطالعه اثر کاربری باغی و  پریسا علمداری 88238 41

 های متفاوتتغییرات برخی خصوصیات بیولوژیكی خاک در کاربری پریسا علمداری 91973 42

 تاثیر سطوح مختلف شوری و پتاسیم بر عملكرد وزن تر  اندام هوایی و میزان کلروفیل در گیاه اسفناج ثریا طاهری 41738 43

 مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر در زراعت گندم آبیراهكارهای کاهش  جعفر  شهابی فر 42224 44

 بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی جلیل کاکه 89811 45

 گیالنبرآورد مقدار تولید زیست توده خالص و تولید پتانسیل برنج در  جواد سیدمحمدی 93657 46

 بررسی اثرات بلند مدت مدیریت خاک و کود برروی خواص شیمیایی خاک منطقه ارومیه جواد عبدیل زاده 81171 47

 تاثیر بایوچار های تولید شده از خرده چوب نراد و کاه برنج بر نیتروژن کل خاک حامد خانلری 31817 48

 سانتی متری خاک 12-12و 12-2کمپوست زباله بر قابلیت جذب منگنز در عمق هایاثر استفاده از شیرابه  حدیث رضایی میرقاید 62351 49

 اثر استفاده از شیرابه کمپوست زباله بر قابلیت جذب روی خاک حدیث رضایی میرقاید 76104 50

 اثر کاربرد اسید هیومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک حسن محمودی 78647 51

 متاثر از مدیریت های مرسوم اراضی کشاورزی پیرانشهر N ،P ،Kتغییرات زمانی و مكانی  حسین رضازاده 63065 52

 حسین صفری زرگانی 17844 53
 Brassica)در گیاه کلزا ( کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن و منگنز)اثر سطوح مختلف شوری و روی بر جذب عناصر غذایی 

napus L ).در شرایط گلخانهای 

 اثر منابع مختلف کلسیم بر رشد رویشی و پارامترهای فیزیولوژیكی گیاه ریحان تحت تنش شوری در کشت بدون خاک روستا حمید رضا 44705 54

 بررسی اثر محلولپاشی ترکیبات آمینوکالت کلسیم و نیترات کلسیم در دوره قبل از  برداشت، بر انبارمانی میوه پرتقال والنسیا حمید رضا روستا 94572 55

 بررسی تاثیر کود دامی درتامین نیتروژن و خصوصیات کمی و کیفی خربزه سوسكی حمید مالحسینی 14780 56

 (های  فارس و کهگیلویه و بویراحمداستان)های جنوب ایران  بررسی کلی عوامل تاثیرگذار بر وضعیت پتاسیم در خاک حمیدرضا اولیایی 63666 57

 ورمی کمپوست بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن در حضور میكوریزاتأثیر  حمیدرضا پهلوانی 52293 58

 حمیده نعمتی 50377 59
بر برخی خواص رویشی گیاه ذرت در یک خاک آلوده به فلزات ( DFOB)های محرک رشد با لیگاند سیدروفور برهمكنش باکتری

 سنگین

 پتاسیم بر کارایی جذب و مصرف پتاس  ارقام گلرنگبررسی اثر مقادیر سولفات  خداداد ده مرده 16333 60

 بررسی اثر مقادیر سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت و کارایی مصرف آب در دو رقم گلرنگ خداداد ده مرده 19498 61
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 داود افیونی 56004 62
های های محلول برگ ژنوتیپپاشی روی بر عملكرد دانه، میزان پرولین و پروتئینو محلولافشانی تاثیر تنش خشكی پس از گرده

 گندم

 بررسی انحالل پذیری سنگ فسفر توسط قارچ بومی جدا شده از معدن سنگ فسفات دلیر راحله جمشیدی 91855 63

 فسفر در دو خاک استان گلستانتاثیر اسید اگزالیک و مالیک بر سینیتیک آزاد سازی  راحله خم بر 36944 64

 وضعیت نیترات در مناطق عمده کشت سیب زمینی استان چهارمحال و بختیاری رامین ایرانی پور 97220 65

 زمینی در سطوح مختلف روی، فسفر و رطوبت خاکبررسی سرعت رشد و غلظت عناصر غذایی شاخساره سیب رحیم مطلبی فرد 87377 66

 تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک رضا  خراسانی 98400 67

 اثر تغذیه برگی با ورمی واش بر غلظت کلسیم و منیزیم در کیوی رقم هایوارد رضا ابراهیمی گسكرئی 33566 68

 های متفاوتهای دارای غلظت فسفر قابل جذب باال و شوریمطالعه ارتباط کادمیم خاک، برگ، پوست نرم و میوه پسته در باغ رضا عسكری 90301 69

 بررسی اثر منابع مختلف کود های آهن بر عملكرد کمی و کیفی گل گالیول رفیده منظری توکلی 76906 70

 غربی ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزرعه با آبیاری سطحی درمزارع استان  آذربایجان رقیه رضوی 84177 71

 تأثیر روی و شوری بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا رقیه شهریاری پور 58944 72

 برای محصول ذرت  در دشت کوهدشت لرستان( Y) و پتانسیل تولید( Bn)تخمین میزان تولید خالص بیوماس  روزیتا آزادبخت 99439 73

 کرت دائماستفاده از کودهای آلی در تامین نیتروژن مورد نیاز گندم در  زهرا خوگر 24346 74

 های دائمتاثیر استفاده از کودهای آلی و نیتروژن بر کمیت و کیفیت گندم و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک در کرت زهرا خوگر 50241 75

 اثر ورمی کمپوست و پومیس بر برخی از ویژگی های شیمیایی سه خاک با بافت مختلف زهرا دلفروز 59871 76

 ورمی کمپوست و پومیس بر درصد پایداری خاکدانه ها در سه خاک لوم شنی، لوم رسی و لوم سیلتی اثر زهرا دلفروز 94701 77

 و عملكرد گیاه کلزا تاثیر دو نوع ماده آلی مختلف بر روی خصوصیت شیمیایی خاک زهرا دیانت مهارلویی 68823 78

 ارزشی در پدولوژی همپردازش مفهومی مفاهیم همبستگی، همراهی و  زهرا رسائی 92350 79

 های مختلف استان چهارمحال و بختیاری خیزی خاک در قسمت بندی تاکسونومیكی و قابلیت حاصل مقایسه طبقه زهرا رسائی 94867 80

 اثر ماده آلی و آهک بر آزادسازی  پتاسیم از فلوگوپیت در ریزوسفر یونجه زهره تمیزی 88191 81

 کاربرد ورمی کمپوست بر ارتفاع، وزن خشک و تعداد برگ گیاه گندم تحت تنش شوریاثر  زهره زارعی نژاد 42238 82

 اثر کود دامی و ورمی کمپوست حاصل از آن بر ضرایب برخی معادالت نفوذ زهره زارعی نژاد 85818 83

 زینب  اکبری 11408 84
بر  Trichoderma asperelloidesو قارچ عامل کنترل بیولوژیكی  Rhizophagus irregularisتأثیر قارچ میكوریز 

 تحت شرایط تنش خشكی. Trifolium alexandrinum Lرشد شبدر برسیم 

 های دو رقم پسته پاشی سولفات نیكل و اوره بر برخی پارامترهای رویشی دانهال اثر محلول زینب  سلیمانی 19142 85

 های گچیکود مرغی بر آزادسازی روی در خاکبررسی تاثیر  زینب نجفی 55196 86

 تأثیر نوع بقایای گیاهی جنگلی و کاربرد نیتروژن بر دینامیک کربن آلی ساناز عدلی 78530 87

 اثرات پوسته شلتوک برنج و زغال زیستی آن بر خاک و گیاه سپیده ابریشم کش 96074 88

 سورگوم در جذب کادمیوم، تحت تاثیر غلظت رویبررسی گیاه پاالیی  سپیده باقری نویر 42270 89

 تكنیک پروتئومیكس: بررسی تغییر بیان پروتئین های درگیر در مسیرگلیكولیز در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش سرب ستاره امانی فر 98889 90

 برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهكی AQSتأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و  ستاره شریفی 88991 91

 تاثیر کودهای آلی مختلف بر خواص شیمیایی و فیزیكی خاک تحت کشت گندم سعید رضائیان 74183 92

 تاثیر نیتروژن و مصرف عناصر ریز مغذی بر عملكرد کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول سعید  سلیم پور 41336 93

 بررسی تاثیرگوگرد و فسفر  برعملكرد و جذب عناصر غذایی در گندم پور سعید  سلیم 98648 94

 پاشی اوره و پوتریسین برغلظت برخی از عناصر پرمصرف درختان پسته تاثیر محلول سعید فرضی زاده 20478 95

 .ریشه و توده خاک برای کشت گندم  اثر سطوح مختلف کود فسفر بر اجزاء نیتروژن معدنی خاک در خاک چسبیده به سعیده سعادتی فر 43357 96

 های چوب نراد و باگاس نیشكرتولید بایوچار دارای قلیائیت  مناسب از پسماند سكینه نبی زاده 11438 97

 تأثیر شوری و مس بر خصوصیات بافت آوندی نهالهای پسته در شرایط گلخانه سمانه اسكندری 68076 98

 های آهكی رفسنجانکشت نهال های پسته بر شكل های شیمیایی پتاسیم در برخی از خاکتاثیر  سمانه زاده پاریزی 89955 99

 های زیر کشت ذرت استان کردستاندر برخی از خاک Q/Iبررسی وضعیت فراهمی پتاسیم با استفاده از پارامترهای  سمن فتحی 43459 100

 فاضالب بر تغییرات قابلیت استفاده فسفر در دو خاک آهكیتأثیر کود شیمیایی و لجن  سمیرا قاسمی پیربلوطی 32797 101
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 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 ورزی های مختلف خاک زمینی تحت سیستم تأثیر گیاه پوششی جو و ماشک بر میزان ماده آلی خاک و عملكرد سیب سمیه  حاجی نیا 92473 102

 آلی سطح شهر رفسنجان  برخی پارامترهای ورمی کمپوست حاصل از زباله هایتعیین  سمیه صدر 63305 103

 اثر باقیمانده کودهای آلی با روی بر عملكرد وجذب عنصر روی دانه گندم سمیه مرادنیا 60675 104

 دوروم در کشت تناوبی کلزا و گندماثر باقیمانده کودهای آلی با روی بر محتوای عناصر پرمصرف و کم مصرف دانه گندم  سمیه مرادنیا 61877 105

 های مختلف سالیسیلیک اسید بر افزایش مقاومت به شوری در اطلسیتأثیر غلظت سهیال قاسمی مهام 68791 106

 سولماز کاظم علیلو 85333 107
شرایط  در( annuus Helianthus)های رشد گیاه آفتابگردان  اثر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک بر بهبود برخی ویژگی

 تنش خشكی در شهرستان خوی

 سولماز کاظم علیلو 93137 108
( annuus L. Helianthus)های رشد گیاه آفتابگردان روغنی  اثر مصرف تلفیقی لجن فاضالب و فسفر بر بهبود برخی ویژگی

 در شرایط کمبود آب

 نیتروژن و پتاسیمپاسخ زیره سیاه به کاربرد سطوح مختلف  سید مجتبی نوریحسینی 70270 109

 بررسی تاثیر تناوب های زراعی بر باقیمانده نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک سید مجتبی نوریحسینی 90462 110

 مروری بر تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی سید رضا  مهدوی اردکانی 78150 111

 تغییرات مكانی ضرایب  برخی معادالت نفوذ آب به خاکبررسی  سید علی اکبر  موسوی 89250 112

 در تراس های آبرفتی حوزه گرگانرود  شناسی و تكامل خاک های تشكیل شده   کانی سید علی حسینی 91959 113

 بررسی دانش باغداران در مدیریت زمان مصرف کود در باغ های پسته سیدجواد حسینی فرد 28672 114

 اثرات محلول پاشی کلسیم در هنگام تورم جوانه ها بر روی صفات کمی و کیفی پسته حسینی فردسیدجواد  57197 115

 وری مصرف آب های آبیاری رایج درختان پسته در راستای افزایش بهره سازی روش بهینه سیدجواد حسینی فرد 96745 116

 تعیین تغییرات مكانی  شوری خاک ارزیابی روشهای مختلف زمین آماری برای سیدعلیرضا سیدجاللی 98575 117

 تاثیر تغییر کاربری اراضی از شالیزار به کشت کیوی بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک سیما غفاری چراتی 55873 118

 Spatial disaggregation of conventional soil map using multiple logistic regression and شاهرخ فاتحی 96207 119
classification tree(a case study of Merek sub catchment in Kermanshah province) 

 پاالیی ذرت و فاکتور زیستی غلظت کادمیم تحت تأثیر کاربرد بقایای گندم یا یونجه گیاه شهرزاد کرمی 41992 120

 بر جذب عناصر پرمصرف در ذرتاثر بقایای گندم یا یونجه بر کاهش اثر سوء کادمیم  شهرزاد کرمی 91981 121

 تأثیر نانو کود کالته آهن بر عملكرد دو رقم کاهو در کشت هیدروپونیک صبا میرزاییان دهكردی 83353 122

 گیری آهن فعال برگ کاهو در کشت هیدروپونیک   های مختلف عصاره مقایسه روش صبا میرزاییان دهكردی 84433 123

 اثر تفاله پسته و بیوچار تولید شده از آن در دماهای مختلف بر قابلیت هدایت الكتریكی خاک شیرازیصدیقه صفرزاده  36304 124

 مقایسه  اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر کم مصرف و عملكرد اسفناج صدیقه صفرزاده شیرازی 59044 125

 های پرتقال استان فارسبرخی ویژگی های خاک باغ بررسی وضعیت پتاسیم و ارتباط آن با صفیه خلیلی 37447 126

 بررسی اثر تاریخ کاشت و اعمال کود شیمیایی بر برخی صفات رشدی گیاه عدس در شرایط دیم صمد عبدی 26284 127

 های آهكی استان فارسقابلیت استفاده پتاسیم برای گیاه برنج در برخی خاک صمد عبدی 55279 128

 مطالعه اثر کشت گیاه برنج بر شكل های شیمیایی پتاسیم در تعدادی از خاک های آهكی استان فارس صمد عبدی 63839 129

 بررسی اثر کود شیمیایی و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات رشدی گیاه عدس در شرایط دیم صمد عبدی 92232 130

 ژنوتیپ های مختلف مرکبات جنوب کرمان در مرحله جوانه زنیاثر تنش خشكی بر غلظت عناصر غذایی در ارقام و  طاهره ظاهرآرا 95326 131

 تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر رشد گیاه ذرت در دو خاک سبک و سنگین بافت طاهره منصوری 62123 132

 Kochia indicaتحت تاثیر شوری و تراکم  Kochia indicaبرگ سورگوم دانه ای و  Kو  N ،Pمقایسه غلظت عناصر  طییه آزادبخت 71863 133

 تأثیرکاربرد سه نوع ماده آلی آزوال، ورمی کمپوست و ساقه ذرت بر رشد گیاه گندم عادله جاوید 46094 134

 و عملكرد کاهو دی متیل پیرازول فسفات بر میزان کلروفیل برگ 4و 1تأثیر شكل نیتروژن و بازدارنده نیترات سازی  عاطفه  بیگی هرچگانی 34714 135

 تأثیر نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی و مدت زمان انبارداری بر تجمع نیترات و نیتریت در کاهو عاطفه  بیگی هرچگانی 69125 136

 آدنین در شرایط شورهای پسته به سطوح مختلف روی و بنزیلپاسخ دانهال عاطفه خورشیدی جاللی 44680 137

 طاعتیعباس  85435 138
: مطالعه موردی( )AHP)مقایسه ارزیابی تناسب اراضی  برای گندم دیم با استفاده از روش فائو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 (بخشی از اراضی کوهین
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 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 مصرفی گندم در سیستم کشت بی خاکورزیاثرات تنش رطوبتی بر مقدار نیتروژن  عبدالحسین ضیائیان 64208 139

 اثرات برهمكنش نیتروژن و آب بر تولید ذرت در دو سامانه کشت کم خاک ورزی  و مرسوم عبدالحسین ضیائیان 79880 140

 بر عملكرد و پارامترهای رشد گندم دوروم( هیومیكس)اثرات برهم کنش نیتروژن و اسید آلی عبدالحسین ضیائیان 87574 141

 بررسی میزان گوگرد آلی بر عملكرد و کیفیت میوه خرمای رقم سایر عبدالحمید  محبی 55912 142

 آنالیز رشد نخل روغنی در روشهای مختلف کوددهی عبدالحمید  محبی 83169 143

 فارسبررسی عناصر غذایی کم مصرف در برخی از خاک های شالیزاری و غیرشالیزاری استان  عبدالصمد غالمی 13030 144

 بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر بر صفات کیفی گیاه نیشكر در مزارع بازرویی چهارم عبدالغفور احمدپور 20306 145

 بررسی تأثیر انواع زیرشكن با فواصل مختلف برروی کاهش فشردگی خاک در عملیات بازرویی مزارع نیشكر عبدالغفور احمدپور 82878 146

 کاری شمال کشور  های سطحی مناطق توتون بررسی وضعیت پتاسیم خاک زادهعبدالغفور قلی  12798 147

 عبدالغفور قلی زاده 79451 148
در شرایط   K326های مازندران و گلستان برای توتون رقم کاری استان های مناطق توتون تعیین سطح مناسب فسفر در خاک

 گلدانی

 های آهكی شرق مازندران مختلف مرکبات در  خاک  های پایه( کلروز)برگی  بررسی شاخص درجه زرد علی اسدی کنگرشاهی 28477 149

 تاثیر مصرف نیتروژن در مراحل کلیدی فنولوژی بر شاخص تناوب باردهی مرکبات علی اسدی کنگرشاهی 57047 150

 (pzt-Fe)ارزیابی آزمایشگاهی و گلخانه ای یک نوع کالت آهن  تولید داخل  علی اصغر  شهابی 11936 151

 بررسی مشكالت تغذیه برخی گلخانه های کشت فلفل دلمه در استان اصفهان علی اکبر زارع 10898 152

 در راستای تحول نظام سالمت( به لیمو)مدیریت بهینه کودی گیاهان دارویی  علی اکبر زارع 33014 153

 باغ بهتوصیه کودی براساس آزمون خاک و گیاه برای  علی اکبر زارع 77523 154

 تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشكر بر برخی خصوصیات کمی گیاه ذرت در ستون خاک الوده به کادمیوم علی چعب 24196 155

 تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشكر بر برخی خصوصیات رشدی گیاه ذرت در ستون خاک الوده به سرب علی چعب 87773 156

 های آهكی دیمهای شیمیایی خاک در خاکعدس تحت تأثیر ویژگیعملكرد  علی رضا واعظی 53852 157

 تأثیر طول کرت بر رواناب سطحی در زمین شیب دار در منطقه نیمه خشک علی رضا واعظی 83954 158

 بررسی پاشمان ذرات اولیه خاک تحت تأثیر شیب با استفاده از باران های شبیه سازی شده علی رضا واعظی 99380 159

 بر مقاومت گیاه برنج به تنش شوری تحت شرایط هیدروپونیک Piriformospora indicaارزیابی اثر قارچ  علی رئیسی وانانی 55313 160

 اثر مصرف آهن بر روی عملكرد و اجزای آن در بادام زمینی علی عبداللهی آرپناهی 14894 161

 از خصوصیات کیفی گیاه بادام زمینی اثر مصرف آهن بر روی برخی علی عبداللهی آرپناهی 42711 162

 اثر مصرف کودهای پتاسیم و ریزمغذی ها بر روی برخی از عناصر غذایی در گندم علی عبداللهی آرپناهی 77186 163

 مصرف خاک بر عملكرد کمّی و کیفی گندمتاثیر پراکنش مكانی عناصر غذایی کم علیداد کرمی 81462 164

 بررسی وضعیت خاک های استان اصفهان از نظر برخی از عناصر اصلی غذایی علیرضا  مرجوی 33171 165

 اسید در شرایط غیرشور و شور های جو تحت تاثیر زمان و غلظت سالیسیلیک عملكرد و تجمع یون غالمحسن رنجبر 22409 166

 .کلزا در دشت رومشكان استان لرستان به روش فائو برای محصول( Bn)تخمین میزان تولید خالص بیوماس  غالمحسن رنجبر 71418 167

 مختلف پسته استان یزد  اثر شوری بر رشد اندام هوایی و ریشه دانه رست های ارقام غالمحسن رنجبر 77264 168

 ای تعیین حد آستانه تحمل به شوری و شیب کاهش عملكرد روناس در شرایط مزرعه غالمحسن رنجبر 95833 169

 (ropalum majus LT).تاثیر محلول های غذایی مختلف بر پارامترهای رشدی گیاه الدن خلیلی طرقبهغالمحسین  81533 170

 بررسی اثر سطوح کادمیم و فسفر و بر همكنش آنها بر رشد اسفناج فاطمه  جمالی قطب آبادی 31899 171

 فیزیكی خاکهای کیفیت بررسی نوع کاربری اراضی برشاخص فاطمه  رمضانی نژاد 90788 172

 بررسی تاثیر خرده چوب بر برخی شاخص های گیاه ذرت فاطمه اسمعیلیان 38970 173

 های ذرت های مختلف بر بعضی ویژگی بررسی اثر جاذب فاطمه حسین عسكری 90947 174

 خاک( Fine root)و ریز ریشه ( Coarse root)اثر توده های جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ بر  زیتوده درشت ریشه  فاطمه روستایی 34037 175

 تغییرپذیری وفور و زیتوده گروههای اکولوژیک کرم های خاکی تحت تاثیر درختان پهن برگ و سوزن برگ فاطمه روستایی 83285 176

 اثر اختالط آب و پساب و بافت خاک بر شوری و حاصلخیزی خاک فاطمه سروش 86676 177
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 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 ارزیابی بسترهای کاشت جدید در کشت خیار گلخانه ای فرهاد دهقانی 47360 178

 بر مشخصات شیمیایی خاک باغات پستهCa/Mg<0های آبیاری با  بررسی اثر استفاده دراز مدت آب فرهاد دهقانی 50147 179

 های پسته رقم قزوینی نیتروژن در شرایط شور بر عناصر غذایی پرمصرف دانهالتأثیر جیبرلیک اسید و  فریبا خالقی 60996 180

 ارزیابی تغییرات زمانی پوشش و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در سیرجان استان کرمان فریده السادات ابراهیمی 91941 181

 لجن صنعتی درفضای سبزبررسی امكان استفاده از پساب و  فیروز موحدیان 96913 182

 سازی مصرف پتاسیم برای ارقام مختلف پنبه بهینه قربانعلی روشنی 97963 183

 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت شنی و رسی 4و 1تاثیر  کتایون خسروی 38600 184

 (NOTMUN)عناصر غذایی مدیریت حاصلخیزی خاک با روش پیمایش یكپارچه  کامران مروج 38015 185

 لیال تابنده 73923 186
استان ( زمینی، پیاز و تربچهسیر، سیب)ای جات غدهیهای زراعی تحت کشت انواع سبزارزیابی آلودگی به فلزات سنگین در خاک

 زنجان

 اندام هوایی اسفناج در یک خاک آهكی اثر کاربرد ورمی کمپوست در کاهش اثر سوء تنش آبی بر غلظت نیتروژن و فسفر لیال زارع 51642 187

 اثر کاربرد نانوکود بیولوژیک در کاهش اثر سوء تنش آبی بر عملكرد و درجه سبزینگی  اسفناج در یک خاک آهكی لیال زارع 91584 188

 لیال صادق کسمائی 50242 189
کم مصرف در در یک خاک آهكی پس از اثر کاربرد ورمی کمپوست و منابع مختلف آهن بر عملكرد اسفناج و غلظت عناصر 

 برداشت

 لیلی صفایی 80036 190
 Thymus)ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی و تعداد برداشت بر عملكرد سرشاخه و اسانس گیاه آویشن دنایی 

daenensis Celak). 

 و رشد گیاهچه چهار گونه زنی بذر  مطالعه تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه لیلی صفایی 80556 191

 .(Foeniculum vulgare Mill)تاثیر شوری آب آبیاری بر عملكرد بذر و اسانس گیاه رازیانه  لیلی صفایی 96337 192

 های اصفهان ارزیابی کارایی ارقام گلرنگ در جذب فسفر در خاک مجتبی  یحیی آبادی 46643 193

 مجتبی جعفری حقیقی 13043 194
و  EDTAسینتیک رهاسازی سرب در یک خاک آهكی، متاثر از نانو آهن صفر ظرفیتی سنتز شده با عوامل تثبیت کننده 

DTPA 

 مطالعه اثر کاربردکود کمپوست گرانوله و کود بیولوژیک بر خصوصیات کیفی  گل همیشه بهار مجتبی محمودی 13055 195

 مختلف کاشت و کم آبیاری بر عملكرد و اجزا عملكرد گندمبررسی اثرات  روش های  مجید فروهر 42187 196

 ذرت-ارزیابی مصرف مواد آلی و کود فسفری در تناوب گندم مجید فروهر 49674 197

 بررسی اثر روش های تسطیح لیزری و معمولی بر خواص فیزیكی و مكانیكی خاک و کارآئی مصرف آب در گندم مجید فروهر 89575 198

 تاثیر تلقیح باکتری محرک رشد گیاه بر برخی از اجزای عمكلرد لوبیاقرمز ترک پیچلو محسن 76391 199

 اثر آبیاری یک در میان متناوب جویچه ای بر روی ذرت در اصفهان محسن دهقانی 83951 200
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 (حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه) 71/6/7931عصر چهارشنبه 

 (باشد می 71تا  71:91ساعت بازدید پوسترهای این قسمت، )

 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 در خاک   بر میزان نیترات و فسفات خاک شرایط استفاده از فاضالب SDIاثر کاربرد فیلتر سیلیس در اطراف قطره چكانهای  محمد اقتداری 64854 1

 سطحی به کمک فیلتر سیلیس  در حذف آنیون همراه شیرابه زباله زیرای سطحی و  ارزیابی کارآرایی آبیاری قطره محمد اقتداری 70428 2

 (Sorghum bicolor)زنی گیاه سورگوم های جوانهبررسی اثر آلودگی آرسنیک بر برخی شاخص محمد بابااکبری 13484 3

 (Calotropis procera Ait)کارایی قارچ میكوریز آربسكوالر بر تبادالت گازی نهال استبرق  محمد بهمنی 64903 4

 محمد بیرانوند 80924 5
پژوهشی دانشگاه تربیت  -جنگل آموزشی: مطالعه موردی)های جنگلی  خیزی خاک در اکوسیستمفرم هوموس، شاخصی از حاصل

 (مدرس

 (خراسان جنوبی: مطالعه موردی)بررسی تأثیر دو گونه گیاه مرتعی بر پایداری و ثبات خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک   محمد حسن سیاری زهان 89564 6

 ها بر سرب قابل استفاده در ریزوسفر آفتابگردان در یک خاک آهكیکنندهبررسی تاثیر کالت محمد رحمانیان 13511 7

 اثر اسید سیتریک در افزایش تجمع سرب در آفتابگردان در یک خاک شنی آلوده محمد رحمانیان 19902 8

 تحت تنش شوری( Guizotia abyssinica Cass)زنی گیاه روغنی دان سیاه های جوانهتاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص محمد رفیعی الحسینی 68078 9

 بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه در کشت گندم محمد زارع مهرجردی 14724 10

 و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین فسفر مورد نیاز گندم تاثیر منابع محمد زارع مهرجردی 38287 11

 بررسی وضعیت اراضی آبی استان زنجان از لحاظ میزان عناصر کم مصرف محمد عباسی 94906 12

 بازبررسی اثر محلول های غذایی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گل ژربرا در سیستم کشت بدون خاک  محمد علی خلج 49405 13

 بررسی تاثیر روش خاک ورزی حفاظتی بر روی جذب عناصرغذایی در زراعت گندم دیم محمد علی خودشناس 30963 14

 آبیاری یونجه با فاضالب تصفیه شده شهر اراک محمد علی خودشناس 36837 15

 بررسی وضعیت شوری خاکهای استان مرکزی محمد علی خودشناس 69788 16

 مقایسه سطوح ونحوه کاربرد مكانیزه کود فسفره در زراعت کلزا خودشناسمحمد علی  74879 17

 رضوی والت خراسان درختان پسته در مه  ها و مرگ مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیكی درخشكیدگی سرشاخه محمد قاسم زاده گنجه ای 36975 18

 تیوباسیلوس بر عملكرد ارقام جدید کلزا در مشهدتاثیر مقادیر مختلف گوگرد به همراه  محمد قاسم زاده گنجه ای 39200 19

 بررسی برهمكنش رقم، سطوح نیتروژن و زیادی بور در آب آبیاری بر غلظت کلسیم در ذرت در دشت ارزوئیه استان کرمان محمد قاسمی پور افشار 74780 20

 یک خاک رسی تاثیر زغال زیستی پوسته شلتوک برنج بر آبشویی نیترات در محمد قربانی 99341 21

 تاثیر منگنز و سالیسیلیک اسید بر برخی از پارامترهای فیزیومورفولوژی پسته تحت تنش شوری محمد مرادزهی روز 84829 22

 تغییرات غلظت عنصر آهن با افزایش عمق در پروفیل های حفر شده در منطقه کربال استان فارس محمد نظری 54512 23

 ماده آلی محلول بر جذب علف کش متری بیوزینتاثیر  محمدرضا ریگی 42036 24

 تعیین  حد  بحرانی  عناصر کم مصرف در خیار گلخانه ای محمود صلحی 56969 25

 تعیین حد  بحرانی عناصر پر مصرف در خیار گلخانه ای محمود صلحی 60326 26

 برنجروی بر عملكرد های کاشت و مصرف برگی کود  تاثیر روش محمود صلحی 73858 27

 تغییرات عناصر غذائی در خاک تحت تاثیر سیستم های مختلف کشت برنج محمود صلحی 79002 28

 تأثیر مصرف کودهای زیستی فسفاتی و روی بر جذب عناصر غذایی در دانه دو رقم لوبیا چیتی محمود محمدی 84001 29

 های شیمیایی یک خاک آهكی در دماهای متفاوت بر ویژگیاثر بیوچار تولید شده از کود مرغی  مختار زلفی باوریانی 43186 30

 اثر بیوچار حاصل از کود مرغی بر زیست فراهمی عناصر غذایی در یک خاک آهكی مختار زلفی باوریانی 94118 31

 چهار محال و بختیاریسهم خاکدانه های ریز و درشت بر قابلیت استفاده فسفر در تعدادی از خاکهای آهكی استان  مرتضی شیرمحمدی 59249 32

 ای و اثر آن بر  خواص کمّی و کیفی نشاء تولیدی تعیین مقدار مناسب پرلیت مصرفی در ظروف کشت گلخانه مرتضی پوزش شیرازی 43629 33

 مرتضی پوزش شیرازی 76784 34
قارچ میكوریز آربسكوالر روی   های مختلف بررسی اثرات تلقیح سویه)سیتم بعلت تكراری بودن بارگذاری نكرد  -مقاله اصالح شده

 (برخی پارامترهای رشد رویشی گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشكی

 تأثیر تغذیه برگی آمینوکالتهای روی بر رشد و عملكرد دو رقم لوبیا چیتی مرجان  تابش 86408 35

 صفات ریحان تحت تأثیر سطوح کود فسفر بر برخی 0تأثیر میكوریزا و کود زیستی فسفاته بارور  مرضیه رعیت پیشه 33004 36

 شده با کلسیم تحت شوری های پسته به زئولیت غنی پاسخ دانهال مرضیه رعیت پیشه 59861 37

 سینتیک رهاسازی پتاسیم از خاکهای باغ انگور شهرستان مالیر مریم  کریمی 85145 38
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 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 های آزاد و نیتروژن بر رشد و عملكرد پستهآمینپاشی پلیتأثیر محلول مریم حسنی 64803 39

 اثرات سمیت بورون بر رشد و پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های بزرک در شرایط کشت هیدروپونیک مریم دهجی پور حیدرآبادی 85874 40

 کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر صفات جوانه زنی گیاه بامیهبررسی تاثیر تنش شوری دو نمک  مریم دهقانی 21231 41

 مریم رنجبر کبوترخانی 35051 42
ی رقم بادامی ریز زرند در های پستههای رشدی دانهالپاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر برخی ویژگیی اثر محلولمطالعه

 شرایط تنش شوری

 وری جوبهره شبكه عصبی مصنوعی در برآورد پتانسیل تولید منطقه خواجه برای تیپهای رگرسیون و مقایسه روش مریم زینی 90069 43

 اثر بی فنیل های چند کلره بر جوانه زنی و برخی شاخص های رشد گیاهچه ذرت مریم سلیمی زاده 76398 44

 کمپوست روند تغییرات غلظت عناصر غذایی در تبدیل پوست نرم پسته به مژده حیدری صالح آباد 45231 45

 روند تغییرات غلظت عناصر غذایی در تبدیل پوست نرم پسته به  ورمی کمپوست مژده حیدری صالح آباد 74847 46

 های پسته در شرایط شور آدنین و نیتروژن بر ترکیب شیمیایی دانهال تأثیر بنزیل مژده خلیل پور 35583 47

 های پسته در شرایط شور های فتوسنتزی و نسبت عناصر دانهال نیتروژن بر برخی از پارامترآدنین و  تأثیر بنزیل مژده خلیل پور 36699 48

 های بیوشیمیایی ورمی کمپوستتأثیر نوع کود آلی بر برخی ویژگی مژگان یاوری 34982 49

 مژگان یگانه 58218 50
سالمت انسان و استخراج حد بحرانی نیترات در ارزیابی خطر ناشی نیترات موجود در سیب زمینی های تولید شده در ایران برای 

 سیب زمینی با استفاده از نتایج حاصله

 تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر روی برخی خصوصیات فیزیكی خاک مسعود حمیدی 87825 51

 سیستانشبكه عصبی مصنوعی در اراضی دشت   روش بینی حداکثر دمای سطح خاک به  پیش مسعود علی صوفی 92223 52

 مقایسه ویژگی های جذبی نیترات بر کربن فعال و بیوچار مصطفی مارزی 16389 53

 اتیلن بر عملكرد و زودرسی طالبی های پلی اثر خاکپوش الدین رضایی مصلح 16336 54

 ی کوثرریز رفسنجان کاری منطقه بررسی کیفیت آب آبیاری در اراضی پسته معصومه زین الدینی 23078 55

 (رقم اپرا)اثر فسفر و بور بر غلظت و فاکتور انتقال عناصر فسفر، کلسیم، بور و روی در کلزا  منصوره توجه 26785 56

 بررسی پارامترهای رویشی مرحله گلدهی باقال، تحت تنش خشكی در همزیستی با ریزوبیوم لگومینوزاروم منیره طاهری 97008 57

 توأم نیكل و آهن بر غلطت نیكل و آهن گیاه ذرت در یک خاک آهكیتأثیر  منیره عیدی اسفنجانی 42139 58

 تأثیر توأم نیكل و آهن بر غلطت عناصر روی، منگنز و مس گیاه ذرت در یک خاک آهكی منیره عیدی اسفنجانی 43600 59

 تأثیر توأم نیكل و آهن بر رشد ذرت در یک خاک آهكی منیره عیدی اسفنجانی 88556 60

 های سودوموناس فلورسنتارزیابی برخی خصوصیات آنتاگونیستی در تعدادی از جدایه مهتاب امیدواری 83153 61

 های پسته تحت تنش شوریتاثیر سیلیسیم و نیتروژن بر برخی از پارامترهای فیزیومورفولوژی دانهال مهدی سالجقه 57018 62

 شیمیایی نیتروژنی مورد نیاز گندمنقش تناوب در میزان کودهای  مهدی کریمی زارچی 51985 63

 شستشوی ازت تحت تاثیر دو منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی در زراعت گندم مهدی معصومی 70039 64

 مصرف فلزی تحت تاثیر کاربرد مواد بهساز آلی و معدنی در خاک  قابلیت استفاده عناصر غذایی کم مهدی نجفی قیری 56642 65

 (اراضی داراب، جنوب شرقی فارس: مطالعه موردی)تاٌثیر کشت گندم بر شكلهای مختلف پتاسیم خاک  نجفی قیری مهدی 58932 66

 تاثیر بقایای آلی بر قابلیت استفاده پتاسیم در دو خاک رسی تحت شرایط رطوبتی متفاوت مهدی نجفی قیری 99436 67

 بر روی عملكرد ذرتتاثیر خاکپوش پومیس و کم آبیاری  مهدی نصیری 80302 68

 تاثیر کاربرد فسفر بر افزایش تحمل نسبی یونجه به تنش آبی مهدیه کمالی 20773 69

 (منطقه لنجانات اصفهان: مطالعه موردی)های میانیابی جهت تهیه نقشه پراکنش مكانی پتاسیم و فسفر خاک  مقایسه روش مهرداد رضایی فرد 99911 70

 کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی عناصر میكرو در خاک و گیاه برنج تأثیر مهرداد رنجبر 74448 71

 بررسی اثرگوگرد و ماده آلی بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم مهرداد شهابیان 13772 72

 بررسی اثرگوگرد و ماده آلی بر میزان آهن خاک و دانه گندم مهرداد شهابیان 80845 73

 بررسی رژیم آبیاری و تاریخ کاشت مناسب پنبه  در استان مازندران شهابیانمهرداد  81848 74

 تعیین انحراف از حد بهینه عناصر پر مصرف و کم مصرف باغات انگور در استان قزوین مهرزاد مستشاری محصص 29485 75

 استان فارس های زیتون در های فیزیكوشیمیایی خاک باغضعیت پتاسیم و ویژگی مهری احراری 86113 76
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 عنوان مقاله نويسنده مسئول کد مقاله کد تابلوی نصب

 های شالیزاری و غیرشالیزاری منطقه زیباشهر اصفهان مقایسه تنفس میكروبی در خاک مهسا سلیمانی 93712 77

 مهشید شفیق 76991 78
آمینو پورین و ماده هیومیكی در شرایط سمیت بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیكی ذرت تحت تاثیر سالیسیلیک اسید، بنزیل 

 نیكل

 بررسی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاکهای زراعی در بخش جنوبی جلگه خوزستان نادر حسینی زارع 37679 79

 پستهای درختان  مطالعه تغییرات رطوبت و شوری خاک تحت تاثیر استفاده از مالچ پالستیكی در آبیاری قطره ناصر صداقتی 42342 80

 تاثیر کود سوپر فسفات و ورمی کمپوست بر جزء بندی  فسفر در یک  نوع خاک آهكی نجمه  مقیمی اسفند اباد 83084 81

 فرنگی در شرایط شورمقایسه کارایی جذب و مصرف کودهای شیمیایی فسفر توسط گوجه نجمه عبادی فر 51625 82

 بر میزان کلروفیل دو رقم گوجه فرنگی  ریوگراندس  و روت جرز تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست ندا  محرری 45636 83

 تعیین شكل های آهن و روابط آن ها با جذب آهن و شاخص های رشد ذرت در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی ندا پاشاپور 68333 84

 کشت نیشكر  در منطقه هفت تپه، استان خوزستانمقایسه برخی از شاخص های کیفیت خاک در مدیریت های مختلف  نرگس مالیی 91521 85

 های خاکی و لجن فاضالب شهری بر قابلیت استفاده فسفراثر کرم نسرین نظری 51280 86

 بررسی توزیع مكانی کربن آلی خاک در منطقه بختیاردشت اصفهان نسرین سعادتی 82644 87

 به کشاورزی و زراعت رهاشدهتأثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل  نسیم زینلی 82688 88

 اثر منبع و مقدار نیتروژن بر غلظت برخی عناصر شاخساره ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک نصرت اله نجفی 23495 89

 بینی عملكرد یونجه های عصبی مصنوعی در پیش کارایی شبكه نفیسه یغمائیان مهابادی 84336 90

 بر جذب و غلظت عناصر غذایی برگ نارنگی انشوی میاگاوا  پایه بررسی تاثیر نگین اخالقی امیری 35283 91

 د امینازو ماده الی بر غلظت موادغذایی دراندام هوایی کلزاACCبررسی باکتری سودوموناس دارای توان تولیدانزیم  نوشین سیفی پور لمر 98898 92

 مورفولوژیک ارقام مختلف گندمتاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات  نیلوفر تیمورپور 89013 93

 بررسی تأثیر پالیگورسكیت و بنتونیت  در مخلوط با شن بر حدود آتربرگ و شاخص های پایداری نینا ارزانی بیرگانی 91739 94

 بررسی اثر غرقاب بر میزان سولفات قابل دسترس در خاکها هانیه سپهوند 89316 95

 .(Chenopodium Quina willd)نیتروژن و محلول پاشی بُر بر برخی پارامترهای مورفولوژی  گیاه کینوا  بررسی تاثیر کود هایده کیانیان 61668 96

 (Parrotia persica)اثر تنش قلیائیت بر رشد و تغذیه گیاه انجیلی  واحد باقری 68481 97

 استان فارس مطالعه مصرف آب حوضچه پرورش ماهی  جهت کشت گندم در دشت آسپاس وحید محصلی 62041 98

 بررسی اثر آهن بر عملكرد و غلظت عناصر در گیاه گندم وحید محصلی 69553 99

 تاثیراندازه و عمق جایگذاری بقایای گیاهی برمعدنی شدن کربن آلی وحیده صفی 84172 100

 طالیه کلزا اثر کاربرد خاکی سطوح نیتروژن و روی بر فاکتور انتقال عناصر غذایی در رقم ویدا علما 51875 101

 اثر منبع، مقدار و روش کاربرد آهن بر عملكرد و کیفیت توت فرنگی رقم سلوا یعقوب حسینی 22483 102

 بررسی تأثیر منبع، روش و مقدارکاربردآهن بر عملكرد و نرخ سود آوری در توت فرنگی گلخانه ای یعقوب حسینی 69989 103

 به کاربرد عناصر ریزمغذی(  Citrus aurantifolia)میوه لیموترش واکنش کمّی و کیفی  یعقوب حسینی 90782 104

 

 
 


