دوشنبه 5931/6/51
سالن

زمان

(افتتاحيه  0398تا )58

برنامه

(دقيقه)

تالوت قرآن و سرود جمهوري اسالمي
(عج)

نمايش فيلم معرفي دانشگاه وليعصر

11
01

رفسنجان
(عج)

خير مقدم دکتر محمدعلي دهقان رئيس دانشگاه وليعصر
خيام

11

رفسنجان

خير مقدم دکتر حسين شريعتمداري رئيس انجمن کشتهاي بدون خاک ايران

11

سخنراني مهندس حميد مالنوري معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان رفسنجان

11

سخنراني مهندس عباس سعيدي مدير کل جهاد کشاورزي استان کرمان

11

سخنراني مهندس محمدعلي طهماسبي معاونت امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي

01

پذيرايي ( 58تا )58398
عنوان نشست

خيام

مقالههاي شفاهي

سخنراني کليدي
عنوان مقاله

سخنران

زمان ارائه

قاسم زارعي

11/01-11

چشم انداز توسعۀ کشتهاي گلخانهاي در ايران

عمومي

نصرت اله نجفي

11-11/01

مديريت تغذيه نيتروژن گياهان در کشتهاي هيدروپونيک و
گلخانهاي

پانل3

رضا صالحي

11/01-10

دکتر شريعتمداري،
دکتر خوشگفتارمنش

Alessandro
Amadio

10-10/01

موقعيت کنوني پژوهش و کاربرد فنآوري پيوند در کشت سبزي
هاي گلخانه اي
The vegetable crops factory, hydroponic and
the other production factors

ارائه دهنده

زمان ارائه

ناهار و نماز ()52/98-2
ارائه پوسترهاي گروه ( 5ساعت )2-9
حميدرضا
روستا

1

0-0/01

اثر محلولهاي غذايي مختلف بر توليد ميني تيوبر در سه رقم
سيبزميني در سيستمهاي هواکشت و هيدروپونيک کالسيک

سيستمهاي
هيدروپونيک

بررسي تاثير سامانه هواکشت و آبکشت بر رشد رويشي و زايشي
توت فرنگي

پانل3

تغييرات کربوهيدرات و ترکيبات فنلي ريشه و برگ گياه شيرين
بيان در پاسخ به منابع مختلف نيتروژن در سيستم هواکشت و
کشت خاکي

دکتر روستا ،دکتر
مشکي

تاثير بسترهاي کشت سيسي پيت وکوکوپيت بر غلظت عناصر
گياه گوجه فرنگي در شرايط هيدروپونيک

مهدي حدادي نژاد

0/01-0/01
0/01-4/11

احمد استاجي
علي مشکي

4/11-4/01

پذيرايي ()4/98-1
محمدکاظم
سوري

1

0-0/01

تاثير سطوح و اشکال مختلف کود فسفره مايع ،گرانوله و
بيولوژيک بر کيفيت گل شببو ()Matthiola incana L

تغذيه گياه

بررسي اثر پتاسيم بر رشد رويشي و ويژگيهاي فيزيولوژيکي
گياه گوجه فرنگي تحت تنش شوري در سيستم هيدروپونيک

پانل3

ارزيابي کاربرد کودهاي مختلف آهن بر پارامترهاي فيزيولوژيکي
کاهو برگي رقم گريفاتون در سيستم آب کشت

دکتر زارعي ،دکتر

1

0/01-0/01
ميثم منظري توکلي
هادي جعفري

0/01-6/11

اثر محلولپاشي سيليسيم و پتاسيم بر غلظت برخي عناصر در
پسته بادامي ريز زرند در شرايط تنش شوري

مومني

سهشنبه 5931/6/56
سالن

عنوان نشست

مريم رنجبر
کبوترخاني

6/11-6/01

(سالن )5
مقالههاي شفاهي

سخنراني کليدي
سخنران

زمان ارائه

عنوان مقاله

سعيد عشقي

8/11-8/41

اثر نسبتهاي مختلف عناصر در محلول غذايي بر
رشد گياه ( اثرآمونيوم ،نيترات و اوره برميزان عناصر
غذايي ،رشد و عملکرد توت فرنگي با افزودن نيکل در
کشت بدون خاک)
کاربرد کمپوست پيله بادام زميني و محلول هاي
مختلف غذايي پتاسيم روي خصوصيات رشدي گياه
زينتي کامليا ()Camellia japonica

تغذيه گياه
1
پانل3

تعيين غلظت بهينه آهن در دو گياه گوجه فرنگي و
بادمجان در کشت هيدروپونيک

دکتر عشقي ،دکتر نجفي

ارائه دهنده

اسماعيل باباخانزاده

عبدالکريم اجرايي

زمان ارائه

8/41-9

9-9/01

ارزيابي منابع مختلف پتاسيم در غلظتهاي مختلف بر
خصوصيات رشد و ميزان عناصر غذايي گياه زنجبيل
در شرايط هيدروپونيک

احمد استاجي

9/01-9/41

تغذيه برگي منگنز معدني و کالت شده يا
آمينواسيدها جهت بهبود شاخص هاي عملکرد خيار
در کشت هيدروپونيک

سمانه اسکندري

9/41-11

پذيرايي ()58-58/98
شهاب مداح
حسيني

11/01-11

بررسي جنبههاي گوناگون اثر افزايش غلظت CO2
در کشتهاي گلخانهاي
بررسي اثرات قليائيت بر رشد و ويژگي هاي
فيزيولوژيکي برخي گياهان باغي

1
تغذيه گياه

اثر نوع نيتروژن و سطوح مختلف اکسيژن محلول
غذائي بر برخي صفات رويشي و زايشي بادمجان در
سيستم هيدروپونيک

دکتر روستا ،دکتر
حميدپور

اثر تغذيه سيليسيم بر بهبود وضعيت آبي گياه يونجه
در شرايط تنش آلودگي تولوئن در محلول غذايي

پانل3

تاثير سطوح مختلف نيترات محلول غذايي و قطر
ريشه بر عملکرد و محتوي نيترات شيکون در شيکوره
ويتلوف

حميدرضا روستا

11-11/01
11/01-11/41

محمدحسن باقري
معصومه شريفي

11/41-10
10-10/01

جابر پناهنده

ناهار و نماز ()52/98-2
ارائه پوسترهاي گروه )2-9( 2
مجيد اسماعيلي
زاده

0-0/01

بررسي اثر چهار بستر کشت بر ويژگيهاي زايشي،
کمي و کيفي ميوهي دو رقم توتفرنگي در سيستم
کشت بدون خاک

بسترهاي کشت

اثر بسترکشت بر عملکرد ارقام گوجه فرنگي گلخانه
اي در شرايط کشت بدون خاک

پانل3

مقايسه بسترهاي کشت غيرخاکي در توليد نشاء
گوجهفرنگي

1

0

سپيده دالوند
مختار زلفي باورياني

0/01-0/01
0/01-4/11

دکتر اسماعيلي زاده،
مهندس سجادينيا

جميله عبديپور

مقايسه چهار نوع بستر کشت هيدروپونيک بر روي
خصوصيات کيفي چهار رقم خيار گلخانه اي

4/11-4/01

دوشنبه 5931/6/51
(سالن )2
سالن

عنوان نشست

استفاده از تکنيکهاي
باغباني در افزايش کمي
و کيفي محصوالت
گلخانهاي

مقالههاي شفاهي

سخنراني کليدي
سخنران

زمان ارائه

عنوان مقاله

ساسان علي
نيائي فرد

0-0/01

راهکارهاي افزايش واکنش پذيري روزنه ها در کشت
هاي بدون خاک گلهاي شاخه بريده

0
پانل3
دکتر علينيايي فرد،
دکتر صالحي

ارائه دهنده

زمان ارائه

بررسي اثر اصالحي پايه هاي مختلف ،بر مقاومت به
قليائيت گوجهفرنگي گلخانهاي در سيستم
هيدروپونيک

ياسر محسنيان سيسخت

0/01-0/01

بررسي ميزان سازگاري پيوند در دو توده گرمک و
سمسوري بر روي پايه هاي مختلف کدو در شرايط
کشت بدون خاک

الهه رجبي پور

0/01-4/11

کارآيي مصرف آب ،نيتروژن و پتاسيم خربزه
"خاتوني" پيوندي در کشت بدون خاک

رقيه جوان پور

4/11-4/01

پذيرايي ()4/98-1
محمدحسين
شمشيري

0

0-0/01

تاثير همزيستي ميکوريزي بر جذب عناصر پتاسيم،
کلسيم ،منيزيم ،سديم و روي در خيار گلخانه اي رقم
ناهيد ( )NIZ51-484در شرائط تنش بيکربنات

ميکوريز و مسائل باغباني

تاثير نسبتهاي مختلف  N:Caمحلول غذايي بر
روي برخي شاخصهاي رشدي و نوکسوختگي کاهو
( )Lactuca sativa Lدر سيستم آبکشت

دکتر شمشيري ،دکتر
تديننژاد

بررسي اثر همزيستي ميکوريزي بر گلدهي و عملکرد
خيار رقم هيبريد ناهيد ( )NIZ51-484تحت تنش
بيکربنات

محمدحسين شمشيري

تغييرات رنگيزههاي گياهي دانهال دو رقم پسته به
تيمار اسيد ساليسيليک در تنش سرمايي در شرايط
گلخانهاي

محمدمهدي جهانشاهي

پانل3

0

0/01-0/01
رحيم برزگر
0/01-6/11

6/11-6/01

سهشنبه ( 5931/6/56سالن )2
سالن
0

عنوان نشست

مقالههاي شفاهي

سخنراني کليدي
سخنران

زمان ارائه

عنوان مقاله

محمودرضا
روزبان

8/11-8/41

چالشهاي غربالگري گياهان براي تحمل به شوري در
بسترهاي بدون خاک و خاک

ارائه دهنده

زمان ارائه

تنشهاي خشکي و
شوري

اثر کاربرد برگي پتاسيم بر گياه کاهو تحت تنش شوري در
شرايط هيدروپونيک

واحد باقري

8/41-9

پانل3

پاسخ ارقام توت فرنگي به تنش شوري در شرايط کشت
هيدروپونيک و مقايسه عملکرد آنها

ابراهيم لطيفي-
خواه

9-9/01

دکتر روزبان ،دکتر
عشقي

ارزيابي تحمل به شوري دانهال هاي پسته با بررسي
مرفولوژي و رنگيزه هاي برگ در شرايط هيدروپونيک

زهرا ميرفتاحي

9/01-9/41

بهبود کارايي مصرف آب توسط خيار در شرايط تنش خشکي
با استفاده از ورمي کمپوست خاک اره

فرشته نجاري
طزرجاني

9/41-11

پذيرايي ()58-58/98
سيدحسين
ميردهقان

0

11/01-11

بهينهسازي کيفي و
مسائل پس از برداشت
محصوالت گلخانهاي

تاثير محلولپاشي قبل از برداشت توت فرنگي گلخانه اي با
اسيد ساليسيليک و سولفات پتاسيم بر برخي ويژگيهاي
کيفي ميوه طي انبارماني
تاثير نوع فيلم بسته بندي بر برخي ويژگي هاي فيزيکو
شيميايي خيار گلخانه اي رقم سوپر سلطان (واريته )Xtrem
بر ماندگاري آن به روش اتمسفر غيرفعال

پانل3
دکتر ميردهقان ،دکتر
ناظوري

گيتا حسيني

11-11/01

11/01-11/41

پاسخ گياه فلفل دلمه اي نسبت به دور آبياري و کاربرد
هيوميک اسيد در کشت گلخانهاي

مهدي حسيني
فرهي

بررسي برخي ويژگيهاي کيفي ارقام توت فرنگي
( )Fragaria ananassa Duchدر پاسخ به آمينواسيدها
درسيستم کشت بدون خاک

سميرا بيدکي

11/41-10

تاثير نيترات نقره و ساکارز بر عمر پس از برداشت گل رز

داود خوشبخت

10-10/01

ناهار و نماز ()52/98-2
ارائه پوسترهاي گروه )2-9( 2
ايرج توسليان
مبارزه با آفات و بيماري-
هاي محصوالت گلخانه-
اي
0

پانل3
دکتر توسليان ،دکتر
رقامي

0-0/01

بهبود محصوالت گلخانهاي توسط روشهاي ارگانيک
بررسي تيمارهاي مختلف غيرشيميايي بر کنترل مينوز در
گوجه فرنگي گلخانه اي کشت شده در شرايط هيدروپونيک
ارزيابي اثر آنتاگونيستي جدايه هاي تريکودرما در کنترل
بيولوژيک عامل کپک سفيد ساقه ي بادمجان
( )Sclerotinia sclerotiorumدر شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثر نانوذرات نقره بيوسنتز شده از قارچ
 Trichoderma harzianumروي Pythium
 aphanidermatumعامل بيماري پوسيدگي ريشه خيار
گلخانه اي

پذيرايي ()4/98-1
4

بهناز احسان

0/01-0/01
0/01-4/11

نوشين درخشان
4/11-4/01
فاطمه زارع

مراسم اختتاميه ()1-6/98

0

