برنامه زمانی ارائه پوسترهای چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانهای
دوشنبه 5931/6/51
ارائه پوسترهای گروه )51-51( 5
کد تابلوی

نام خانوادگی

عنوان

نام

سایر نویسندگان

نصب
1

اجرائي

عبدالكريم

تعيين غلظت بهينه آهن در گوجه فرنگي در كشت
هيدروپونيك

2

احسان

بهناز

تاثير منابع مختلف نيتروژن بر صفات رشدی و
فيزيولوژيكي گياه گوجه فرنگي در شرايط هيدروپونيك

ريحانه شهريارزاده -كبری
نورمحمدی -عبدالرضا
سجادی نيا -علي مشكي

3

اسماعيلي زاده

مجيد

اثر منابع مختلف كود پتاسيم روی كلروفيل  ،aكلروفيل
 bو كلروفيل كل برگ دو رقم توت فرنگي در سيستم
كشت بدون خاک

ايمان گلي -حميدرضا
كريمي -حميدرضا روستا

4

انصاری

افسانه

اثر نوع منبع نيتروژن بر روی رشد گياه ريحان
( )Ocimum basilicum Lو برهمكنش آن با ساير
عناصر غذايي در سيستم كشت بدون خاک

عباس حسني -بهنام دولتي

5

باقری

محمدحسن

اثر نوع نيتروژن و سطوح مختلف اكسيژن محلول غذائي
بر غلظت برخي عناصر ريز مغذی كاهو در سيستم
هيدروپونيك

حميدرضا روستا-
سيدحسين ميردهقان-
محمود رضا روزبان

6

بني طالبي

گل نوش

اهميت ويژگي های فيزيكي در انتخاب بستر مناسب
رشد گياه در سيستم های كشت بدون خاک

محمد رضا مصدقي-
اميرحسين خوشگفتارمنش

7

پورابراهيمي

محمد

اثرات متقابل بيكربنات و منابع مختلف منگنز بر گياه
فلفل در شرايط هيدروپونيك

حميدرضا روستا -محسن
حميدپور

8

پوررنجبری
صغايش

سكينه

تاثير رژيم دمايي و تيمار نيتروژني و آب مقطر بر جوانه
زني و خصوصيات مورفولوژيكي بذر خربزه

محمدكاظم سوری

9

پوررنجبری
صغايش

سكينه

تاثير تيمارهای مختلف عناصر غذايي بر ويژگيهای رشد
ريشه در گياه خربزه رقم خاتوني مشهد در سيستم
هيدروپونيك

محمدكاظم سوری

11

پوررنجبری
صغايش

سكينه

مقايسه بسترهای مختلف كشت و درصدهای مختلف
تيمار نيتروژني بر فاكتورهای مورفولوژيكي و رشدی
گياه خربزه رقم خاتوني مشهد

محمدكاظم سوری

11

پورشاه آبادی

الله

ارزيابي صفات رويشي و فيزيولوژيكي سه رقم سيب
زميني رشد كرده از مينيتيوبرهای توليد شده در
سيستم هواكشت و هيدروپونيك كالسيك (بستر)

حميدرضا روستا

12

پورشاه آبادی

الله

بررسي اثر زمانهای مختلف برداشت بر خصوصيات
ارتفاع ،قطر ميوه ،وزن ميوه و سفتي ميوه توت فرنگي
تحت سيستم كشت هيدروپونيك

آرزو رفعيي -فاطمه ناظوری
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سایر نویسندگان
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13

جعفری

هادی

ارزيابي كاربرد كودهای مختلف آهن بر جذب عناصر
غذايي توسط اندام هوايي و ريشه ی كاهو برگي رقم
گريناتون در سيستم آب كشت

حميدرضا روستا -مينا
خزاعي پور -داراب رضاخاني
نژاد

14

حاتمي

حميد

مطالعه و ارزيابي بسترهای مختلف كاشت بر عملكرد
گوجه فرنگي گلخانه ای در سيستم كشت بدون خاک

محمد بابايي -محمدرضا
توكلو -محمود شور

15

حسيني فرهي

مهدی

كاربرد ورمي كمپوست در محيط كشت بر برخي
ويژگيهای رويشي و زايشي فلفل دلمه ای در كشت
گلخانهای

ندا كريمي

16

دستياران

مهدی

واكنش جذب عناصر پُرمصرف گل رُز رقم دولس ويتا
نسبت به محلولپاشي هيوميك اسيد و پوترسين در
سيستم كشت بدون خاک

17

دلير

مرضيه

اثر تنش شوری بر خصوصيات مورفولوژی سياهدانه
( )Nigella sativaدر شرايط هيدروپونيك

عباس صفرنژاد

18

دلير

مرضيه

بررسي خصوصيات تحمل به شوری اسفرزه
( Plantago ovataو  )Plantago psylliumدر
شرايط هيدروپونيك

عباس صفرنژاد

19

دلير

مرضيه

بررسي خصوصيات رازيانه ()Foeniculum vulgare
برای تحمل به شوری در شرايط هيدروپونيك

عباس صفرنژاد

21

دلير

مرضيه

شناسايي و انتخاب ژنوتيپهای متحمل به شوری زيره
سبز ) ) Cuminum cyminumدر شرايط
هيدروپونيك

عباس صفرنژاد

21

دوستكي

مريم

اثر هيدروژل بر روی عملكرد گياه ختمي تحت شرايط
تنش شوری

حسين شكفته -حبيبه
درويش زئي

22

دوستكي

مريم

بررسي اثر كود زيستي تحت شرايط تنش شوری بر
روی گياه دارويي ختمي

حسين شكفته -حبيبه
درويش زئي

23

دوستكي

مريم

بررسي اثر نسبت های مختلف نانوكلسيت برروی
عملكرد گياه دارويي ختمي

سميرا رودابي -مريم
دوستكي

24

رحيمي

فردوس

بررسي  pHمحلول غذائي بركرفس رشد يافته در
شرايط هيدروپونيك

عبدالرضا سجادی نيا -علي
مشكي -شايان منتظری

25

رحيمي

فردوس

بررسي مقاومت به بيكربنات گياه باميه در سيستم
آبكشت

عبدالرضا سجادی نيا -علي
مشكي -شايان منتظری

26

رضاخاني

داراب

تاثير نانو كالت آهن بر پارامترهای رشد و تنظيم
كنندههای اسمزی دو رقم فلفل با شرايط قليائي در
سيستم هيدروپونيك

حميدرضا روستا -هادی
جعفری -مينا خزاعي پور
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27

رضايي

سيد محمد امين

بررسي اثر تنش بيكربنات بر غلظت برخي عناصركم
مصرف برگ و ريشه فلفل تحت شرايط هيدروپونيك

سميه اميری -حميد رضا
صوفي -معين موسوی
نژاد -حميد رضا روستا

28

رئيسي

مريم

ارزيابي كاربرد مواد اصالحي سنتز شده در بهبود
ويژگيهای فيزيكي يك خاک شور -سديمي

اميرحسين
خوشگفتارمنش -محمدرضا
مصدقي -مجيد افيوني

29

زلفي باورياني

مختار

تأثير سطوح مختلف عناصر غذايي بر رشد و تركيب
شيميايي نشاء گوجهفرنگي در بسترهای كشت
غيرخاكي

مرتضي پوزش شيرازی-
مهرداد نوروزی

31

زوار

حميد

ارزيابي اثر متقابل كودهای نانوكالت آهن و نانو سوپر
ميكرو كامل بر خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي
بهليمو ()Lippia citriodora L

محمدرضا پير مرادی-
محمدجمال سحرخيز

31

زوار

حميد

32

زوار

حميد

ارزيابي تاثير سطوح مختلف كود نانوسوپر ميكرو كامل
بر برخي صفات رشدی گياه دارويي بهليمو ( Lippia
)citriodora
واكنش برخي صفات رويشي گياه دارويي بهليمو
( )Lippia citriodora Lبه سطوح مختلف كود
نانوكالت آهن

محمد رضا پيرمرادی-
محمدجمال سحرخيز

33

سجادی نيا

عبدالرضا

بررسي غلظت عناصر غذايي و مواد جامد محلول در دو
رقم گوجه فرنگي نيوتن و جنتار در شرايط هيدروپونيك

سيدجالل طباطبايي-
حميدرضا روستا -علي
مشكي

34

سجادی نيا

عبدالرضا

بررسي نسبتهای مختلف آمونيوم محلول غذايي بر
صفات رشدی و فيزيولوژيكي گوجه فرنگي در شرايط
هيدروپونيك

سيدجالل طباطبايي-
حميدرضا روستا -علي
مشكي

35

سجادی نيا

عبدالرضا

مقايسه خصوصيات رشدی و فيزيولوژيكي گوجه فرنگي
رقم دافنيس در بستر كشت سيسي پيت وكوكوپيت در
شرايط هيدروپونيك

علي مشكي -حسين مشكي

36

سعيدنژاد

اميرحسين

استفاده از تركيبات آلي در بسترهای كشت در پرورش
ارگانيك محصوالت گلخانه ای

روح اله مرادی

37

سعيدنژاد

اميرحسين

تاثير بسترهای مختلف كاشت بر عملكرد توت فرنگي در
سيستم كشت هيدروپونيك

روح اله مرادی

38

سليمي

مهری

بررسي تاثير كالت آهن ،سولفات آهن و آهن نانو بر
برخي صفات فيزيولوژيكي هلو و شليل در سيستم ريشه
منقسم در بستر بدون خاک

ياور شرفي -سيد جالل
طباطبايي -عليرضا رضازاده

3
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39

سليمي

مهری

بررسي تاثير منابع مختلف آهن بر صفات زايشي هلو و
شليل در سيستم ريشه منقسم در بستر كشت بدون
خاک

سيدجالل طباطبايي -ياور
شرفي -علرضا رضازاده

41

شجاعي

مهديه

بررسي اثر تنش بيكربنات بر برخي خصوصيات
مرفولوژيكي فلفل تحت شرايط هيدروپونيك

فائزه محمديان -حميدرضا
صوفي -حميدرضا روستا

41

شجاعي

مهديه

بررسي تاثير كمبود عناصر غذايي كم مصرف روی ،آهن
و منگنز بر رنگيزههای فتوسنتزی و كلروفيل فلورسانس
كاهو در سيستم كشت هيدروپونيك

حميدرضا صوفي -فائزه
محمديان -احمد استاجي-
حميدرضا روستا

42

شهسواری

فائزه

اثر آمينواسيد هيستيدين بر جذب و توزيع
سيمپالستي -آپوپالستي روی در ارقام گندم با روی
كارايي متفاوت

سيد محمدعلي ميرمحمدی
ميبدی -حسين
شريعتمداری -اميرحسين
خوشگفتارمنش

43

ضامني

شكوفه

تغذيه گوگرد در سطوح مختلف بر رشد رويشي آبتره در
كشت هيدروپونيك

مهناز اقد سي -احمد عبدل
زاده -حميد رضا صادقي پور

44

قاسمي

كامران

اثر محلولپاشي روی و بور بر رشد ريشه و وزن بوته توت
فرنگي در كشت هيدروپونيك

آرا علي نژاداله شاه -حسين
مرادی -يوسف قاسمي

45

قاسمي مهام

سهيال

اثر بسترهای مختلف كاشت بر ويژگي های رشد و نموی
گياه شمعداني

اصغر رحيمي -محمد ابولي
زاده

46

قاسمي مهام

سهيال

واكنش رشد و نموی گياه سانسوريا به بسترهای مختلف
كشت در سيستم كشت هيدروپونيك

اصغر رحيمي -اميد رمضاني

47

قريشي

مريم

تأثير سطوح بور بر غلظت و جذب آن و غلظت برخي
عناصرغذايي در اندامهای مختلف نهال انبه

يعقوب حسيني

48

محمديان

فائزه

تاثير كمبود عناصر غذايي كم مصرف روی ،آهن و
منگنز بر خصوصيات فيزيولوژيكي كاهو تحت سيستم
كشت هيدروپونيك

مهديه شجاعي -حميدرضا
صوفي -احمد استاجي-
حميدرضا روستا

49

محمديان

فائزه

تاثير كمبود عناصر غذايي كممصرف روی ،آهن و منگنز
بر غلظت برخي عناصر كممصرف كاهو در سيستم
هيدروپونيك

حميدرضا صوفي -مهديه
شجاعي -احمد استاجي-
حميدرضا روستا

51

مرتضوی

سيدمحمدحسن

مقايسه اثر سه نوع بستر كشت (ماسه ،كوكوپيت،
مخلوط كوكوپيت و پرليت) بر رشد و نمو گياه خيار در
سيستم هيدروپونيك

ناصر عالم زاده انصاری-
ساسان صالحوند

51

مرتضوی

سيدمحمدحسن

مقايسه اثر سه نوع فرمول غذايي (رش ،پاپادوپولوس و جانز)
بر رشد و نمو گياه خيار گلخانه ای در سيستم هيدروپونيك

ناصر عالم زاده انصاری-
ساسان صالحوند

52

مقيمي

فاطمه

بررسي اثر تنش بيكربنات بر غلظت برخي عناصر
پرمصرف برگ و ريشه فلفل تحت شرايط هيدروپونيك

فرزانه پازكي -حميدرضا
روستا
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53

منتظری

شايان

اثر تغذيه ای نانو كودهای روی و آهن بر روی زمان
برگ دهي و گل دهي بنفشه آفريقايي
( )Saintpaulia ionathaدر بستر هيدروپونيك

فردوس رحيمي -رضا
يعقوبي ساردو

54

منتظری

شايان

تاثير بسترهای كشت غير خاكي بر دوره ی جوانه زني,
پنجه زني و تراكم بوته چمن رول

فردوس رحيمي -رضا
يعقوبي ساردو

55

موسوی نژاد

سيد معين

اثر كاربرد ريشه ای منابع مختلف آهن بر غلظت عناصر
غذايي كم مصرف ريشه و اندام هوايي گياه گوجه فرنگي
در سيستم آبكشت

حميدرضا روستا -حجت
زماني

56

موسوی نژاد

سيد معين

اثر محلول پاشي برگي منابع مختلف آهن بر غلظت
عناصر غذايي اندام هوايي گياه گوجه فرنگي در سيستم
آبكشت

احمد استاجي -فاطمه
مقيمي -سيد امين رضايي

57

هناره

مشهيد

بررسي اثرات تراكم و بستر كشت روی صفات كمي و
كيفي توت فرنگي رقم سلوا در شرايط كشت
هيدروپونيك

عبداله مشهدی جعفرلو-
لطفعلي ناصری -عباس
صمدی

58

يعقوبي ساردو

رضا

تاثير غلظت های مختلف بيكربنات محلول غذايي بر
شاخص های فيزيولوژيكي ريحان سبز

فردوس رحيمي -شايان
منتظری
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1

احمدی

فروزان

بررسي رقابتپذيری خيار گلخانهای در شهرستان
اصفهان

احمد فتاحي  -مسعود
فهرستي -حميد سودايي
زاده

2

اخوان بيطرف

شيرين

بررسي تأثيرات تلفيق بسترهای آلي (پيت) و معدني
(زئوليت) با خاک در عملكرد و ريشه زايي گوجه فرنگي
رقم گيالسي

محبوبه مظهری -علي
خانميرزايي

3

آزادشهركي

فرزاد

معرفي روش های غير تخريبي نوری در ارزيابي كيفيت
محصوالت گلخانه ای

محبوبه شاهرخي

4

اسكندری

سمانه

تأثير محلولپاشي منابع مختلف منگنز بر عملكرد و
شدت بيماری سفيدک پودری خيار گلخانهای

اميرحسين
خوشگفتارمنش -بهرام
شريف نبي-حسين
شريعتمداری

5

آشوری

مهدی

اثر پيوند بر رشد و عملكرد گوجه فرنگي در گلخانه و
مزرعه

شهره حاج غني

6

آشوری

مهدی

اثر سن مختلف نشا بر عملكرد گوجه فرنگي

شهره حاج غني

7

آشوری

مهدی

اثرات پيوند بر رشد و عملكرد هندوانه در گلخانه و
هوای آزاد

شهره حاج غني

8

اميدی

نغمه

9

انصاری

افسانه

مقايسه دو روش كشت بدون خاک بر برخي خصوصيات
مرفولوژيكي رشد و عملكرد گياه گشنيز
(Coriandrum (sativum L
تاثير نسبت های مختلف نيترات به آمونيوم بر ويژگي
های رشدی و بيوشيميايي گياه ريحان ( Ocimum
 )basilicum Lدر شرايط كشت هيدروپونيك

فريده صديقي دهكردی

عباس حسني -فاطمه
سفيدكن -بهنام دولتي

11

اياسي زاده

سكينه

اثرات هرس و رقم بر برخي از صفات رشد و نمو خيار
گلخانه ای

ناصر عالم زاده انصاری-
فريده صديقي دهكردی

11

اياسي زاده

سكينه

تاثير هرس و رقم بر كيفيت ميوه خيار گلخانه ای

ناصر عالم زاده انصاری-
فريده صديقي دهكردی

12

باقری

واحد

اثر پايه های بادمجان بر مقاومت به شوری گياه گوجه
فرنگي رقم دافنيس

حميدرضا كريمي -انسيه
ديانتي -احمد استاجي

13

باقريان

نفيسه

اثر تيمار محلول پاشي با اسيد ساليسيليك روی
محتوای نسبي آب گلبرگ گل شاخه بريده رز رقم های
اندكندی

رحيم نقشي بندحسني-
داود زارع حقي

14

باقريان

نفيسه

اثر تيمار محلول پاشي با هيپوكلريت سديم روی قطر
گل در گل بريده رز رقم های اندكندی

رحيم نقشي بندحسني-
داود زارع حقي

6

سهشنبه 5931/6/56
ارائه پوسترهای گروه )51-51( 2
کد تابلوی

نام خانوادگی

عنوان

نام

سایر نویسندگان

نصب
15

بدخشان

فرزانه

بررسي اثر تراكم كاشت بر برخي خصوصيات
مرفولوژيكي رشد و عملكرد دو رقم ريحان ( Ocimum
 )basilicum Lدر كشت هيدروپونيك

فريده صديقي دهكردی-
سيد محمد حسن مرتضوی

16

بدخشان

فرزانه

بررسي اثر تراكم كاشت بر صفات كيفي دو رقم ريحان
( )Ocimum basilicum Lدر كشت هيدروپونيك

فريده صديقي دهكردی-
سيد محمد حسن مرتضوی

17

بيات

فاطمه

ارزيابي تغييرات ويژگي های شيميايي و بلوغ كمپوست
كود مرغي و خاک اره تحت تاثير نسبت كربن به
نيتروژن

وحيد حسن مقدم-
اميرحسين خوشگفتارمنش

18

پازوكي

هومن

اثر محلول پاشي كائولين بر خصوصيات رشدی دو رقم
ليليوم به نام های ’الكورنو‘ و’دازل‘

نويد يزداني -علي رضا الدن
مقدم

19

پناهنده

جابر

بررسي صفات كيفي چند الين و جمعيت گوجه فرنگي
در كشت هيدروپونيك

رضا بابايي

21

پورعزيز

سلماز

بررسي روند تغييرات شاخص های رنگ توت فرنگي رقم
سلوا طي دوره رشد در سيستم كشت هيدروپونيك

حديث شهابي

21

جعفرزاده رزمي

مريم

بررسي اثر تغذيه كادميوم بر برخي خصوصيات
فيزيولوژيكي گياه آب تره در محيط كشت هوگلند

احمد عبدل زاده -مهناز
اقدسي -حميدرضا صادقي
پور

22

حسيني

سيد احمد

23

حسيني

سيد احمد

اثرات دگرآسيبي گياه جو بر جوانهزني ،رشد اوليه و
كلروفيل يوالف وحشي ( )Avena Iudovicianaو
تاج خروس ريشه قرمز ( Amaranthus
)retroflexus
بررسي اثرات دگرآسيبي كلزا بر جوانهزني و رشد اوليه
يوالف وحشي ( )Avena Iudovicianaو تاج خروس
ريشه قرمز ()Amaranthus retroflexus

سهيال قاسمي مهام

24

حسيني

گيتا

بررسي اثر بستر كشت بر برخي ويژگي های فيزيكو
شيميايي و ماندگاری خيار گلخانه ای

عادل ميرمجيدی
هشتجين -اصالن عزيزی-
بهجت تاجالدين

25

خادمي جلگه
نژاد

ابوالفضل

اثر كاربرد بيوچاروكود شيميايي برخصوصيات
فيزيولوژيكي دانهال های پسته در يك كشت گلخانه ای

مجيد فكری -مجيد محمود
آبادی

26

خادمي جلگه
نژاد

ابوالفضل

افزايش عملكرد زعفران در كشت مخلوط در باغات
پسته

27

خليل پور

مژده

تأثير بنزيلآدنين و نيتروژن بر غلظت برخي عناصر
غذايي و تنظيمكنندههای اسمزی دانهالهای پسته در
شرايط شور

7

سهيال قاسمي مهام

وحيد مظفری -عبدالرضا
اخگر -مجيد اسمعيليزاده
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28

خوشبخت

داود

عكس العمل فتوسنتزی گل رز به كنه تارعنكبوتي در
شرايط هيدروپونيك

رضا قاسميان  -واحد باقری

29

خيامباشي

بابك

بررسي تاثير كوكوپيت در جذب عنصر روی با استفاده
از مدلهای جذبي

مجيد افيوني -حميد
مالحسيني

31

خيامباشي

بابك

بررسي تاثير بيوجار شلتوک برنج در جذب عنصر روی با
استفاده از مدلهای جذبي

مجيد افيوني -علياصغر
شهابي

31

دالوند

سپيده

اثر چهار بستر كشت بر ظرفيت آنتي اكسيداني و مواد
فنولي چهار رقم گوجه فرنگي گلخانه ای

ناصر عالم زاده انصاری

32

دهجي پور
حيدرآبادی

مريم

بررسي پايداری زيست محيطي كشت هيدروپونيك توت
فرنگي

33

دهجي پور
حيدرآبادی

مريم

تأثير ميدان مغناطيسي ايستا بر رشد و برخي ويژگي
های بيوشيميايي گياهچه های بزرک در شرايط كشت
هيدروپونيك

34

رضواني

سيد معين الدين

كاربرد سامانه توزيع گرما با لوله های پالستيكي در
گلخانه ها

35

رضواني

سيد معين الدين

كاربرد كوره های هوای گرم در گلخانه ها

36

ساراني

ولي اله

تحليل نگرش گلخانه داران منطقه سيستان نسبت به
كشاورزی پايدار

37

سجادی نيا

عبدالرضا

بررسي خصوصيات رشدی و فيزيولوژيكي دو رقم گوجه
فرنگي نيوتن و جنتار در شرايط هيدروپونيك

38

سوری

محمد كاظم

بررسي اثرات محلول پاشي كلريد كلسيم ،كلريد پتاسيم
و هرس برگ بر كاهش آلودگي سفيدک سطحي در
گياه خيار

39

سوری

محمد كاظم

پاسخ گياهان خيار گلخانه ای به محلول پاشي سولفات
آمونيوم

فرزانه يعقوبي -كاظم ارزاني

41

سياهكوهي

طيبه

تاثير پيوند بر پارامترهای فتوسنتزی يك توده بومي
هندوانه در شرايط تنش شوری

محمود رقامي -حميدرضا
كريمي

41

شاهين رخسار

پريسا

برنامه ريزی آبياری در گلخانه با استفاده از تانسيومتر

قاسم زارعي  -حسن شكری
واحد

42

شمس الديني

نجات

بررسي اثر تنش خشكي بر خصوصيات رويشي سه
ژنوتيپ بومي زردآلو

مجيد اسماعيلي زاده-
سيدحسين ميردهقان

8

فائزه قناتي

سيدجالل طباطبايي-
حميدرضا روستا -علي
مشكي
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43

صوفي

حميدرضا

بررسي اثر تنش شوری بر برخي خصوصيات
فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه دارويي شنبليله
( )Trigonella foenum-graecum Lدر شرايط
هيدروپونيك

عبداله احتشام نيا -فواد
فاتحي -اردشير قادری

44

صوفي

حميدرضا

واكنش فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي ده توده بومي
شنبليله ()Trigonella foenum-graecum L
تحت تاثير تنش شوری در سيستم هيدروپونيك

عبداله احتشام نيا -فواد
فاتحي -اردشير قادری

45

ضيائي مدبوني

محمدعلي

46

ضيائي مدبوني

محمدعلي

اثر دما روی شكارگری سن Nesidiocoris tenuis
 Reuterبا تغذيه از شفيره ی سفيدبالك پنبه
Bemisia tabaci Gennadius
شناسايي زنبورهای پارازيتوئيد مگس مينوز برگ
سبزی Liromyza sative Blanchard (Dip.
) Agromyzidaeاز جنوب كرمان

محمدامين سميع -پيمان
نامور -آنتونيو بيوندی

47

عطايي

امين

ضدعفوني كردن خاک و محيط كشت برای كنترل
بيماری های خاكزی

احمد خيری -ايرج توسليان

48

غالمي

علي

اثر آماده سازی بذر با تنظيم كننده های رشد بر برخي
خصوصيات رشدی نشاء عروسك پشت پرده
( )physalis peruviana Lدر گلخانه

محمدجواد آروين

49

غالمي

علي

51

قنبری عديوی

اكبر

51

كرمي

شهرزاد

بررسي تاثير ساليسيليك اسيد و براسينو استروئيد بر
برخي صفات مورفولوژيكي نشاء عروسك پشت پرده
()Physalis peruviana L
مقايسه دو روش كشت بدون خاک بر برخي خصوصيات
مرفولوژيكي رشد و عملكرد گياه جعفری
()Petroselinum crispum Mill
مقايسه اثر كاربرد سطوح مختلف بيوچار گندم با پوست
پسته و لجن فاضالب بر جذب عناصر كممصرف توسط
گندم

محمدجواد آروين

پيمان نامور -محمدامين
سميع -حسينعلي لطفعلي
زاده

فريده صديقي دهكردی

عبدالمجيد رونقي

52

كرمي

شهرزاد

اثر كاربرد سطوح مختلف بيوچار (كاه گندم و پوست
پسته) و لجن فاضالب بر جذب عناصر غذايي پرمصرف
و اجزاء عملكرد گندم

عبدالمجيد رونقي -مهدی
كرمي

53

كشاورزی

مريم

ارزيابي اثر پيوند بر كارآيي فتوسنتز و رنگيزه های
فتوسنتزی توده محلي طالبي در شرايط تنش قليائيت

محمود رقامي -حميدرضا
روستا

54

گرگيني
شبانكاره

حسين

ارزيابي عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي
( )Mentha piperita Lتحت دو سيستم
هيدروپونيك و خاک

سارا خراساني نژاد -عليرضا
توكلي

9
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55

گرگيني
شبانكاره

حسين

بررسي مقايسهای خصوصيات رشدی و اسانس گياه
دارويي اسطوخودوس ( Lavendula angostifolia
 )Lتحت شرايط هيدروپونيك و خاک

سارا خراساني نژاد -حسين
معصومي

56

محمدزاده

مژگان

تاثير عصاره سير بر پارامترهای بيولوژيك كنه تارتن دو
لكه ای  Tetranychus urticae Kochدر گلخانه
های گياهان زينتي محالت

عليرضا بنداني

57

محمدزاده

مژگان

مقايسه حساسيت دو جمعيت كنه تارتن دو لكه
ای  Tetranychus urticae Kochدرگلخانه های
گياهان زينتي كرج و محالت به عصاره سير و نيم آزال

عليرضا بنداني

58

مرادی

روح اله

اثر محلول های مختلف بر خصوصيات بيوشيميايي ارقام
پيچ و سوربيت گل شاخه بريده رز

نسيبه پورقاسميان -مهدی
نقي زاده -رزيتا كبيری

59

مرادی

روح اله

بررسي تاثير تيمارهای مختلف بر ماندگاری ارقام
مختلف گل شاخه بريده رز

مهدی نقي زاده -رضا
دريابر -فاطمه فخرالدين
نجف آبادی

61

مرادی

مهدی

بررسي اثر تنش شوری بر رشد و نمو گياه آمارانت
) )Amaranthus sppدر سيستم هيدروپونيك

حميدرضا روستا -سياوش
محمدی -مرتضي شيخ
اسدی

فاطمه

تأثير برخي تيمارهای آلي و معدني بر قابليت دسترسي
فسفر بومي در يك خاک آهكي

مهدی سرچشمه پور -
مجيد حجازی

62

مشكي

علي

اثر تيمارهای مختلف فيزيكي و شيميايي بر كنترل قارچ
بوترتيس در گوجه فرنگي گلخانه ای كشت شده در
شرايط هيدروپونيك

عبدالرضا سجادی نيا-
حسين مشكي -ريحانه
شهريارزاده -كبری
نورمحمدی

63

مالحسيني

حميد

اثر نيتروژن و نسبت كاتيوني ( )K/Ca+Mgمحلول
غذايي روی عملكرد و كيفيت توت فرنگي رقم سلوا در
كشت بدون خاک

بابك خيام باشي

64

مالحسيني

حميد

تعيين حد بحراني آهن خاک برای خيار گلخانهای

65

منگلي كهتوئي

افسانه

ارزيابي اثر غلظت محلول غذايي بر مقدار عناصر غذايي
ريشه و بخش هوايي گياه گوجهفرنگي در سيستم
هيدروپونيك

حميدرضا روستا

66

منگلي كهتوئي

افسانه

ارزيابي خصوصيات رشد و رنگيزه های فتوسنتزی
گوجه فرنگي در سيستم های هيدروپونيك و آكواپونيك

حميدرضا روستا

67

مومني

داود

ارزيابي فني و اقتصادی نيروگاه های كوچك برای
استفاده در گلخانه ها

قاسم زارعي

68

ميرفتاحي

زهرا

تنظيم اسمزی و رشد دانهال های پسته در شرايط تنش
شوری در بستر هيدروپونيك

سهيل كريمي -محمودرضا
روزبان

61

مرادی ريگاني

11
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69

ناظوری

فاطمه

استفاده از كشت های هيدروپونيك به جای محصول
پسته راهكاری برای مقابله با كم آبي

71

ناظوری

فاطمه

بررسي اثر زمانهای مختلف برداشت بر خصوصيات
كيفي ميوه توت فرنگي تحت سيستم كشت
هيدروپونيك

مليكا بارزمان -مژده يوسفي

71

نجاری طزرجاني

فرشته

تاثير ورمي كمپوست خاک اره بر رشد و غلظت عناصر
غذايي خيار

سميه قاسمي -كاظم كمالي
علي آباد

72

يوسفي

آسيه

اثر تابش فرابنفش بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي
گياه اطلسي

نعمت اله اعتمادی -علي
نيكبخت -محمدرضا
مصدقي -قدرت اله سعيدی

73

يوسفي

آسيه

اثر تنش خشكي بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي
گياه اطلسي

نعمت اله اعتمادی -علي
نيكبخت -محمدرضا
مصدقي -قدرت اله سعيدی

11

