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برنامه زمان بندی

دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

1400چهاردهم تا هفدهم شهریور ماه 

(عج)دانشگاه ولی عصر-رفسنجان



لینک شرکت در جلسهبرنامهعنوانزمان

مراسم افتتاحیه

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021اهسرود جمهوری اسالمی و کلیپ معرفی دانشگتالوت قرآن،08:50-08:30

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021کریدکتر حسن رنجبر عس–( عج)رئیس محترم دانشگاه ولی عصر09:00-08:50

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021فی گلدکتر محمد علی زل-وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری09:15-09:00

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021دکتر سید جواد ساداتی نژاد-وزیر محترم جهاد کشاورزی09:30-09:15

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021یدکتر کاظم ارزان-رئیس محترم انجمن علوم باغبانی ایران09:45-09:30

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021و شهرستانمقام های اجرایی استان10:00-09:45

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021گزارش دبیر دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران10:15-10:00

ایرانکنگره علوم باغبانی نشست های دوازدهمین و سخنرانی ها برنامه 

رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه تاالر خیام، -1400/ 06/14یکشنبه 
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11:00-12:30:کلیدیسخنرانی های 
علمیدکتر نوراله م-دکتر کاظم ارزانی-دکتر رضا فتوحی قزوینی-دکتر مرتضی خوشخوی: اعضای پانل

رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه تاالر خیام، -1400/ 06/14یکشنبه 

11:45-11:00
(یسخنرانی کلید)

مسئله آب-تغییر اقلیم و تولید محصوالت باغبانی
دکتر ذبیح اهلل زمانی

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

12:00-11:45
(یسخنرانی کلید)

12:30-12:00
(یسخنرانی کلید)

نعتنگاهی به نقش دانشگاه ها در ایجاد ارتباط موثر با جامعه و ص
دکتر سید حسین میردهقان 

مدیریت فناوری در صنعت باغبانی، از ایده تا عمل
مهندس کوروش اسد سنگابی

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

:مراجعه به سایت به آدرسبازدید از نمایشگاه مجازی 15:00-12:30
https://irhc2021.vru.ac.ir



هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

15:30-15:00
(سخنرانی کلیدی)

ی از گیرفناوری در باغبانی با بهرهانداز زیستها و چشمرهیافت
OMICSعلوم 

علیرضا سالمیدکتر 

https://meet.vru.ac.ir/room1

تفاده از بررسی هم  راستایی گروه بندی ژنوتیپ های مرکبات با اس15:45-15:30
نشانگرهای مولکولی
دکتر ابوذر ابوذری

https://meet.vru.ac.ir/room1

ارزیابی تنوع خرمالوهای خوراکی مناطق شمال و مرکز ایران 16:00-15:45
براساس صفات پومولوژی
مهندس عرفان سپهوند

https://meet.vru.ac.ir/room1

 (Prunus spp)یک دهه برنامه اصالح آلو و گوجه در  کشور 16:15-16:00

دکتر محی الدین پیرخضری

https://meet.vru.ac.ir/room1

ا اصالح گردوی ایرانی برای صفات مهم میوه و دیربرگ دهی ب16:30-16:15
بهره برداری از تنوع ژنتیکی
دکتر سعادت ساریخانی

https://meet.vru.ac.ir/room1

15:00-16:30:سخنرانی های موازی
زیست فناوریبه نژادی، کشت بافت و: محور

ا سالمیدکتر علیرض-دکتر محمد رضا فتاحی مقدم-دکتر محمود رقامی-دکتر ذبیح اهلل زمانی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/14یکشنبه 



سهلینک شرکت در جلعنوان برنامه و سخنرانزمان

15:30-15:00
(دیسخنرانی کلی)

ولید نوردهی مصنوعی با هدف کنترل رشد گیاه، فتومورفوژنز و ت
متابولیت های ثانویه

دکتر حسن ساریخانی

https://meet.vru.ac.ir/room2

صاره بررسی اثرات برخی تنظیم کننده های رشد، کائولین و یک ع15:45-15:30
گیاهی بر کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما

دکتر بهمن پناهی

https://meet.vru.ac.ir/room2

ی رقم جدید معرفی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیک16:00-15:45
زودرس گیالس، شاندیز 

مهندس آرزو جاللی

https://meet.vru.ac.ir/room2

رچ جداسازی و شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه قا16:15-16:00
مایکوریز از ریزوسفر درختان میوه هسته دار مناطق کوهستانی

رفسنجان
مهندس الله ایلخان

https://meet.vru.ac.ir/room2

محصول انبه اثر نیترات پتاسیم بر روی گلدهی، تشکیل میوه و میزان16:30-16:15
رقم سندری

دکتر ابراهیم سابکی

https://meet.vru.ac.ir/room2

15:00-16:30:سخنرانی های موازی 
افزایی و تولید محصوالت باغبانیگیاه: محور

یم گنجی مقدمدکتر ابراه-دکتر بهمن پناهی-دکتر حسن ساریخانی-دکتر محمد حسین شمشیری: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/14یکشنبه 

https://meet.vru.ac.ir/room2
https://meet.vru.ac.ir/room2
https://meet.vru.ac.ir/room2
https://meet.vru.ac.ir/room2
https://meet.vru.ac.ir/room2


هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

15:30-15:00
(سخنرانی کلیدی)

ولیت های تبدیل زیستی ضایعات کشاورزی به متاب-قارچ های دارویی
ارزشمند دارویی

دکتر مجید عزیزی

https://meet.vru.ac.ir/room3

ی تأثیر مایه کوبی با میکروارگانیسم های محرک رشد بر برخ15:45-15:30
 Salvia)ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی

officinalis) تحت شرایط تنش خشکی
دکتر عباس حسنی

https://meet.vru.ac.ir/room3

(.Thymus vulgaris L)تغییرات کیفی و فیزیکی آویشن باغی 16:00-15:45

تحت تأثیر پالسمای سرد
مهندس فاطمه شکوهی

https://meet.vru.ac.ir/room3

ارچ مطالعه تاثیر عصاره های مختلف درختان بر رشد میسلیوم ق16:15-16:00
دارویی گانودرما

مهندس گیتی حسن پور فرد

https://meet.vru.ac.ir/room3

15:00-16:30:سخنرانی های موازی
کاشت و فرآوری گیاهان دارویی: محور

رضا دکتر محمد-دکتر محمد باقرحسن پوراقدم-دکتر محمد جمال سحرخیز-دکتر مجید عزیزی:اعضای پانل
پیرمرادی
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/14یکشنبه 



:هلینک شرکت در جلسعنوان سخنرانی و سخنرانزمان

بررسی مشکل تغذیه در سیستم های گلخانه ایدقیقه15
دکتر مجتبی دلشاد

https://meet.vru.ac.ir/room8

لخانه ایکارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در حوزه تولید محصوالت گدقیقه15
دکتر علیرضا بابایی

https://meet.vru.ac.ir/room8

خانه تا چالش های پیش روی تولید محصوالت گلخانه ای از ساخت گلدقیقه10
فروش محصول
مهندس زرگر

https://meet.vru.ac.ir/room8

گزارش از توسعه گلخانه های کشوردقیقه10
مهندس داریوش سالم پور

https://meet.vru.ac.ir/room8

راهکارهای کاهش هزینه تولید و فروش محصولدقیقه10
مهندس بهنام شربیانی

https://meet.vru.ac.ir/room8

اهمیت سازه و تجهیزات گلخانه در افزایش میزان بهره وریدقیقه10
مهندس علوی

https://meet.vru.ac.ir/room8

پرسش و پاسخدقیقه20

17:00-18:30:میزگرد تخصصی
های صنعت گلخانهبررسی راهکارهای بهبود و رفع چالش

دکتر محمود رقامی-دکتر علیرضا بابایی-دکتر حمیدرضا روستا-دکتر مجتبی دلشاد:اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/  06/14یکشنبه 



هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

9:30-9:00
(سخنرانی کلیدی)

Changes in the carbohydrate and hormonal status in 

pecan flowers under cold stress
Dr. Lu Zhang

https://meet.vru.ac.ir/room4

برخی از اثرات کاربرد برگی سیلیکون بر تعدیل تنش خشکی در9:45-9:30
واریته های پسته

دکتر محمود رضا روزبان

https://meet.vru.ac.ir/room4

اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و تحمل به10:00-9:45
زدگی در دو رقم تاکیخ

مهندس افسانه بابا جمالی

https://meet.vru.ac.ir/room4

ر شرایط اثرات کاربرد سیلیسیوم بر میزان رشد و روابط آبی بادام د10:15-10:00
سمیت بور

مهندس شیما میرزایی

https://meet.vru.ac.ir/room4

مطالعه پاسخ برخی از جمعیت های ملون 10:30-10:15
(Cucumis melo L.  )تحت تنش شوری

مهندس گیتی السادات  میربهبهانی

https://meet.vru.ac.ir/room4

رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/15دوشنبه 

9:00-10:30:سخنرانی های موازی 
تنش های زیستی و غیر زیستی:محور

میردهقاندکتر سید حسین-دکتر محمود رضا روزبان-دکتر سعید عشقی-دکتر کوروش وحدتی: اعضای پانل
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لینک شرکت در عنوان برنامه و سخنرانزمان
جلسه

9:30-9:00
(سخنرانی کلیدی)

به روزرسانی: پژوهش های انجام شده روی سبزفرش ها
دکتر حسن صالحی

https://meet.vru.ac.ir/room5

مدیریت هوشمند فضای سبز شهری9:45-9:30
دکتر فاطمه کاظمی

https://meet.vru.ac.ir/room5

هر مطالعه نقش فضاهای سبز شهری بر سالمت روانی شهروندان ش10:00-9:45
رشت

مهندس فیروزه پور زر نگار

https://meet.vru.ac.ir/room5

ی در کاربرد برخی از گیاهان زراعی برای اهداف زیباشناختی و آموزش10:15-10:00
فضای سبز

دکتر همایون فرهمند

https://meet.vru.ac.ir/room5

هری با تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در فضاهای سبز ش10:30-10:15
باغ محتشم شهر رشت: نمونه موردیSWOTاستفاده از مدل 

مهندس فیروزه پور زر نگار

https://meet.vru.ac.ir/room5

9:00-10:30:سخنرانی های موازی 
گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر:محور

دکتر علی پورخالویی-دکتر همایون فرهمند-دکتر فاطمه کاظمی-دکتر حسن صالحی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصر، دانشگاهدانشکده کشاورزی-1400/ 06/15دوشنبه 

https://meet.vru.ac.ir/room5


هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

9:30-9:00
(سخنرانی کلیدی)

رهیافت های جدید در کاربرد ضدعفونی کننده های پس از برداشت 
میوه ها و سبزی ها

دکتر اصغر رمضانیان

https://meet.vru.ac.ir/room6

یانین در سه مقایسه سطح بیان برخی ژن های مسیر بیوسنتزی آنتوس9:45-9:30
رقم انار با رنگ های مختلف

دکتر اورنگ خادمی

https://meet.vru.ac.ir/room6

Malusبهینه سازی  ماندگاری سیب رقم رد دلیشز10:00-9:45 domestica

‘Red Delicious’ طح ورا به روش سکلسیم  و ژل آلوئهبا کلرید
RSMپاسخ 

دکتر مرضیه باباش پور

https://meet.vru.ac.ir/room6

وهستان بر تاثیر پوشش کیتوزان به تنهایی و همراه با اسانس لعل ک10:15-10:00
کیفیت و ماندگاری پرتقال تامسون ناول 

مهندس سمیه  رفیعی سربیژن

https://meet.vru.ac.ir/room6

وسیانین و اثرات تیمار پالسمای سرد بر فعالیت آنتی اکسیدانی، آنت10:30-10:15
طی  (.Pistacia vera L)فالونوئید پسته تازه رقم احمد آقایی
انبارمانی

مهندس سمانه مالیی

https://meet.vru.ac.ir/room6

9:00-10:30:سخنرانی های موازی 
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت:محور

دکتر فاطمه ناظوری-دکتر اورنگ  خادمی-دکتر محمود قاسم نژاد-دکتر اصغر رمضانیان: اعضای پانل
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نرفسنجا( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 



لینک شرکت در عنوان برنامه و سخنرانزمان
جلسه

11:30-11:00
(سخنران کلیدی)

سازی اسانس ها در جهت نیاز صنایع مختلف مصرف کنندهاستاندارد
دکتر محمد تقی عبادی

https://meet.vru.ac.ir/room3

غیرآنزیمی و تأثیر تنش شوری بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و11:45-11:30
.Origanum vulgare L)محتوای اسانس مرزنجوش بخارایی 

ssp. Gracile)

دکتر عباس حسنی

https://meet.vru.ac.ir/room3

وشا آنالیز و مقایسه اسانس اندام های مختلف و صمغ گیاه دارویی12:00-11:45
(Dorema ammoniacum D. Don.)

مهندس محمد نورانی

https://meet.vru.ac.ir/room3

مقایسه اثر نانو ذرات اکسید آهن و کالت آهن بر جوانه زنی و 12:15-12:00
 (.Melissa officinalis L)شاخص های رشد بادرنجبویه

دکتر مریم دهجی پور

https://meet.vru.ac.ir/room3

11:00-12:30:سخنرانی های موازی 
کاشت و فرآوری گیاهان دارویی:محور

تر عباس حسنیدک-دکتر محمد رضا پیرمرادی–دکتر محمد تقی عبادی -دکتر محمدحسین میرجلیلی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 



سهلینک شرکت در جلعنوان برنامه و سخنرانزمان

11:30-11:00
(سخنران کلیدی)

فات تولید و ارزیابی جمعیت در حال تفرق طالبی برای اصالح ص
مرتبط با میوه و مقاومت به تنش های زیستی

دکتر محمود لطفی

https://meet.vru.ac.ir/room1

اسید و بهبود تحمل تنش شوری در توت فرنگی با کاربرد استیک11:45-11:30
ACSو ژن ALDHاثرگذاری بر خانواده ژنی 

مهندس زهرا میرفتاحی

https://meet.vru.ac.ir/room1

بی ارزیابی هیبریدهای حاصل از تالقی خانواده های نسل چهارم طال12:00-11:45
دکتر محمود لطفی

https://meet.vru.ac.ir/room1

در کرمان مقایسه صفات بین ارقام و ژنوتیپ های گردوی کاشته شده12:15-12:00
در دو سال متمادی
دکتر جواد فرخی

https://meet.vru.ac.ir/room1

11:00-12:30:سخنرانی های موازی 
فناوریبافت و زیستنژادی، کشتبه:محور

ویندکتر محمدجواد آر-دکتر محمد رضا فتاحی مقدم-دکتر محمود رقامی-دکتر محمود لطفی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 

https://meet.vru.ac.ir/room1


هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

11:30-11:00
(سخنران کلیدی)

Nuts in the world, a general overview. The case of 

Hazelnut
Dr. Mercè Rovira

https://meet.vru.ac.ir/room4

بررسی نقش توری سایبان در جلوگیری از خسارت گرمای11:45-11:30
خسارت زا در درختان پسته در شهرستان انار

دکتر علی اسماعیل پور

https://meet.vru.ac.ir/room4

ر بررسی برخی از خصوصیات فتوسنتزی و مورفولوژیک د12:00-11:45
پایه های درگزی و پیرودوارف گالبی تحت تنش خشکی

مهندس زینب ملکی

https://meet.vru.ac.ir/room4

پایه لیموی کارآیی سازوکار پاداکسنده آنزیمی ترکیب های پیوندی12:15-12:00
کی و آب با پیوندک های خودی و غیرخودی در پاسخ به تنش خش

آبیاری مجدد
دکتر پدرام عصار

https://meet.vru.ac.ir/room4

ه های اثر تنش شوری و قلیایی بر میزان تبادالت گازی در پای12:30-12:15
نارنج و بکرائی

دکتر اسماعیل خالقی

https://meet.vru.ac.ir/room4

11:00-12:30:سخنرانی های موازی 
های زیستی و غیرزیستیتنش: محور

دکتر لطفعلی ناصری-وحدتیدکتر کوروش -دکتر کاظم ارزانی-دکتر مجید راحمی:اعضای پانل
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه  ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه  ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 

راهنمای شرکتعنوان برنامهزمان

:مراجعه به سایت به آدرسبازدید از نمایشگاه مجازی14:00-12:30
https://irhc2021.vru.ac.ir

:بازدید از پوستر محورهای15:00-14:00
گیاه افزایی و کشت بافت

به نژادی، کشت بافت و زیست فناوری
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

تنش های زیستی و غیرزیستی

:مراجعه به سایت به آدرس

https://irhc2021.vru.ac.ir

بازدید از نمایشگاه مجازی و پوسترها
15:00-12:30



لینک شرکت در عنوان برنامه و سخنرانزمان
جلسه

15:30-15:00
(سخنران کلیدی)

گیاهان سوخوار بومی استان ایالم
دکتر فرزاد نظری

https://meet.vru.ac.ir/room5

یاه بگونیا تاثیر طیف های مختلف نور ال ای دی بر کارایی فتوسنتز گ15:45-15:30
(Begonia rex)رکس 

مهندس داوود کاظمی

https://meet.vru.ac.ir/room5

ره سازی پیاز بررسی تغییرات هیستولوژیکی و متابولیکی در طی بها16:00-15:45
سوسن چلچراغ 

مهندس فاطمه اباذری فرد

https://meet.vru.ac.ir/room5

پاسخ روزنه ها و رنگدانه های فتوسنتزی گل رز چینی در شرایط تنش16:15-16:00
سرما و گرما

مهندس شهرزاد وضیعی

https://meet.vru.ac.ir/room5

تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر رشد پروانش           16:30-16:15
(Catharanthus roseus Don.) تحت تنش سرما

دکتر عزیز اهلل خندان میر کوهی

https://meet.vru.ac.ir/room5

15:00-16:30:سخنرانی های موازی 
گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر: محور

دکتر علی پورخالویی-دکتر نعمت اله اعتمادی-دکتر فرزاد نظری-دکتر روح انگیز نادری:اعضای پانل
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 



لینک شرکت در عنوان برنامه و سخنرانزمان
جلسه

15:30-15:00
(سخنران کلیدی)

تغذیه مناسب گیاهان، راهکاری برای مقابله با تنش ها
دکتر سعید عشقی

https://meet.vru.ac.ir/room4

رد کمی و اثرات کاربرد اسید سولفوریک در آب آبیاری بر رشد و عملک15:45-15:30
کیفی درختان پسته

دکتر جواد حسینی فرد

https://meet.vru.ac.ir/room4

ختلف کلروفیل فلورسانس ابزاری برای ارزیابی تاثیر طیف های م16:00-15:45
و نوری در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در شرایط تنش شوری

بی کربنات
مهندس محمدرضا ملک زاده

https://meet.vru.ac.ir/room4

درما در کنترل بررسی تأثیر خاک کاربرد ترکیبات زیستی قارچ تریکو16:15-16:00
Meloidogyne)نماتد ریشه گرهی پسته  javanica  )

فاریابیزهرامهندس 

https://meet.vru.ac.ir/room4

انه ای اثرات پایه های مختلف بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخ16:30-16:15
"داتیس"رقم 

دکتر رحیم برزگر

https://meet.vru.ac.ir/room4

15:00-16:30:سخنرانی های موازی 
تنش های زیستی و غیرزیستی-تغذیه گیاهان:محور

یدکتر محمود رقام-دکتر بهرام بانی نسب-دکتر حمیدرضا روستا-دکتر سعید عشقی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 



سهلینک شرکت در جلعنوان برنامه و سخنرانزمان

15:30-15:00
(سخنرانی کلیدی)

های درجه دو و سه با استفاده از بررسی، تحلیل، اصالح و احیا باغ
تکنیک سرشاخه کاری

دکتر شکراهلل حاجی وند

https://meet.vru.ac.ir/room2

رور پسته تأثیر دفعات محلول پاشی کود  اوره بر روابط آبی درختان با15:45-15:30
رقم کله قوچی

مهندس نسرین قرایی

https://meet.vru.ac.ir/room2

سمی و برهم کنش نیترات کلسیم و سولفات روی برغلظت یون های16:00-15:45
عناصر غذایی برگ  نهال های انگور تحت تنش شوری

دکتر روح اهلل کریمی

https://meet.vru.ac.ir/room2

ه نشینی اثر محلول پاشی پوتریسین، اسپرمیدین و بنزیل آدنین بر میو16:15-16:00
و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم برحی

دکتر مریم بروجرد نیا

https://meet.vru.ac.ir/room2

بررسی تاثیر جیبرلیک اسید درون زا و برون زا بر بازگشت گلدهی16:30-16:15
زیتون رقم فیشمی

مهندس مریم زارع

https://meet.vru.ac.ir/room2

15:00-16:30:سخنرانی های موازی 
گیاه افزایی و تولید محصوالت باغبانی: محور

قزوینیدکتر رضا فتوحی-دکتر محمد حسین شمشیری-دکتر کاظم ارزانی-دکتر مجید راحمی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 
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:هلینک شرکت در جلسعنوان سخنرانی18:30-17:00

مدیریت تنش های محیطی در تولید میوه اناردقیقه20
دکتر محمدرضا وظیفه شناس

https://meet.vru.ac.ir/room8

هنقش کائولین در کاهش میزان آفتاب سوختگی میوه پستدقیقه15
مهندس کاظم زینلی

https://meet.vru.ac.ir/room8

https://meet.vru.ac.ir/room8پرسش و پاسخدقیقه10

اثرهای مفید و کاربردی سایبان در باغ های انجیر دیمدقیقه20
دکتر حمید زارع 

https://meet.vru.ac.ir/room8

 های کنترل سرمازدگی بهاره با استفاده از سوخت های جدید و بخاریدقیقه15
بومی

مهندس علی عباداللهی

https://meet.vru.ac.ir/room8

https://meet.vru.ac.ir/room8پرسش و پاسخدقیقه10

17:00-18:30: میزگرد تخصصی
کنترل تبعات تغییرات اقلیمی در تولید درختان میوه

ین دکتر محمد حس-دکتر محمدرضا وظیفه شناس-دکتر حمید زارع-دکتر علی اسماعیل پور:اعضای پانل
شمشیری

رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه  ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 

https://meet.vru.ac.ir/room8
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رفسنجان( عج)دانشکده کشاورزی، دانشگاه  ولی عصر-1400/ 06/15دوشنبه 

:لینک شرکت در جلسهانجمنمجمع عمومی زمان

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021رانباغبانی ایمجمع عمومی انجمن علوم20:30-19:00



لینک شرکت در عنوان برنامه و سخنرانزمان
جلسه

9:30-9:00
(سخنران کلیدی)

Current problems and potential of the California 
pistachio industry
Dr. Louis Ferguson

https://meet.vru.ac.ir/room4

اریارزیابی پاسخ های چهار واریته دانهالی پسته اهلی به کم آبی9:45-9:30
دکتر محمود رضا روزبان

https://meet.vru.ac.ir/room4

اثر تغییر اقلیم و افزایش دمای  بهاره بر عملکرد محصول پسته10:00-9:45
مهندس محسن اسالمی

https://meet.vru.ac.ir/room4

آفتاب بررسی تأثیر کاربرد کائولین فرآوری شده در کاهش خسارت10:15-10:00
سوختگی برگ و میوه پسته

دکتر بهمن پناهی

https://meet.vru.ac.ir/room4

تان تحلیلی بر خسارت عوامل محیطی بر محصول باغات پسته اس10:30-10:15
1400-1399کرمان در سال زراعی  

دکتر علی اسماعیل پور

https://meet.vru.ac.ir/room4

رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/16سه شنبه 

9:00-10:30:سخنرانی های موازی 
های زیستی و غیرزیستیتنش: محور

دکتر مسعود خضری-دکتر علی اسماعیل پور-دکتر نوراله معلمی-دکتر کوروش وحدتی: اعضای پانل
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هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

9:30-9:00
(سخنران کلیدی)

بهینه سازی نور در گلخانه و سایر محیط های کنترل شده جهت به 
حداکثر رساندن تولید و کیفیت محصوالت گلخانه ای

فرددکتر ساسان علی نیایی

https://meet.vru.ac.ir/room7

رشد و و کوکوپیت بر( ضایعات نیشکر)مقایسه اثرات نی پیت 9:45-9:30
عملکرد خیار در کشت بدون خاک

دکتر مختار حیدری

https://meet.vru.ac.ir/room7

و کلسیم بر رشد، خصوصیات LEDاثر طیف های مختلف نور 10:00-9:45
فیزیولوژیکی و کیفیت گل ژربرا 

دکتر حمیدرضا روستا

https://meet.vru.ac.ir/room7

فلاثر نور ال ای دی تکمیلی بر ویژگی های رشد و کیفیت نشاء فل10:15-10:00
دکتر فرشاد دشتی

https://meet.vru.ac.ir/room7

پاسخ فیزیولوژیکی کاهو لولوروسا به استفاده باکتری10:30-10:15
(Bacillus subtilis) و فسفر در شرایط کشت بدون خاک

دکتر ادریس شعبانی

https://meet.vru.ac.ir/room7

9:00-10:30:سخنرانی های موازی 
ایهای بدون خاک و تولیدات گلخانهکشت:محور

قامیدکتر محمود ر-دکتر رضا صالحی-دکتر حمید رضا روستا-دکتر ساسان علی نیایی فرد:اعضای پانل

22

رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، 1400/  06/16سه شنبه 



لینک شرکت در جلسهعنوان برنامه و سخنرانزمان

11:30-11:00
(سخنران کلیدی)

به نژادی در توت فرنگیچالش ها و فرصت های
دکتر مهدی حدادی نژاد

https://meet.vru.ac.ir/room1

ای تاثیر منابع کربوهیدراتی بر باززایی و رشد مریکلون ه11:45-11:30
توت فرنگی

دکتر علی اکبر مظفری

https://meet.vru.ac.ir/room1

شی تأثیر ساکارز بر رنگیزه های فتوسنتزی جنین های روی12:00-11:45
اکتاپلوئید (Asparagus officinalis)مارچوبه

مهندس زینب طوسی

https://meet.vru.ac.ir/room1

وصیات بررسی اثر سطح های مختلف چندگانی بر روی برخی خص12:15-12:00
Rubusموفولوژیکی و بیوشیمیایی  persicus

دکتر علی قرقانی

https://meet.vru.ac.ir/room1

ریزالین انگیزش چندگانی در انگور رقم عسکری با استفاده از او12:30-12:15
مهندس زهرا عطایی

https://meet.vru.ac.ir/room1

11:00-12:30:سخنرانی های موازی 
و زیست فناوری، به نژادینژادی، کشت بافتبه:محور

یدکتر سعید  عشق-دکتر لطفعلی ناصری-دکتر محمود  رقامی-دکتر محمدرضا حسندخت: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/16سه شنبه 



هلینک شرکت در جلسعنوان برنامه و سخنرانزمان

11:30-11:00
(سخنران کلیدی)

پس از برداشت و نگهداری پیازهای ازدیادی
دکتر سیامک کالنتری

https://meet.vru.ac.ir/room6

س درکاربرد ذرات مزوسپروس سیلیکا بعنوان سامانه حمل اسان11:45-11:30
بسته بندی میوه توت فرنگی 

مهندس اعظم امیری

https://meet.vru.ac.ir/room6

بررسی صفات مرفولوژیک و خواص روغن تعدادی از 12:00-11:45
ژرم پالسم های قدیمی زیتون ایران در مقایسه با ارقام اهلی

دکتر مهدی شریفانی

https://meet.vru.ac.ir/room6

یوه انار رقم تاثیر خشکی جزئی پوست بر میزان ترکیبات فنلی م12:15-12:00
ملس ساوه طی دوره انبارمانی

مهندس ساناز موالئی

https://meet.vru.ac.ir/room6

ار در اثر پوشش های خوراکی و اسیدهای آلی بر کیفیت ظاهری ان12:30-12:15
انبار سرد

مهندس سکینه احتشامی

https://meet.vru.ac.ir/room6

11:00-12:30:سخنرانی های موازی 
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت:محور

ل وارستهدکتر فریا-دکتر مهدی شریفانی-دکتر محمود کوشش صبا-دکتر سیامک کالنتری: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی 1400/  06/16سه شنبه 



سهلینک شرکت در جلعنوان برنامه و سخنرانزمان

11:30-11:00
(سخنران کلیدی)

پتانسیل ها و چالش های استفاده از گونه های وحشی بادام در به نژادی 
پایه های بادام و میوه های هسته دار

دکتر علی قرقانی

https://meet.vru.ac.ir/room4

برای بررسی تحمل به خشکی برخی از ارقام انگور به عنوان پایه11:45-11:30
رقم بیدانه سفید

دکتر احمد ارشادی

https://meet.vru.ac.ir/room4

رگ انگور اثرات تنش گرمایی تدریجی و ناگهانی بر تبادالت گازی ب12:00-11:45
رطبی

دکتر محمد جواد کرمی

https://meet.vru.ac.ir/room4

 بابا به واکنش برخی صفات رویشی، کمی و کیفی انگور رقم ریش12:15-12:00
نوع رنگ و درصد سایه دهی در سیستم سایبان 

دکتر بیژن کاووسی

https://meet.vru.ac.ir/room4

تحت تنش سرما در BAP1بر بیان ژن GABAبررسی تاثیر  12:30-12:15
ارقام تجاری انگور 
دکتر بهاره قربانی

https://meet.vru.ac.ir/room4

11:00-12:30:سخنرانی های موازی 
های زیستی و غیرزیستیتنش-به نژادی:محور

زادهدکتر مجید اسماعیلی-دکتر احمد ارشادی-دکتر علی قرقانی-دکتر محمد علی داوری نژاد: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/16سه شنبه 
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نرفسنجا( عج)دانشکده  کشاورزی، دانشگاه ولی عصر-1400/ 06/16سه شنبه 

راهنمای شرکتعنوان برنامهزمان

:مراجعه به سایت به آدرسبازدید از نمایشگاه مجازی14:00-12:30
https://irhc2021.vru.ac.ir

:بازدید از پوستر محورهای15:00-14:00
کشت های بدون خاک و تولیدات گلخانه ای

کاشت و فرآوری گیاهان دارویی
گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر

تغذیه و آبیاری گیاهان

:مراجعه به سایت به آدرس
https://irhc2021.vru.ac.ir

بازدید از نمایشگاه مجازی و پوسترها
15:00-12:30



لینک شرکت در عنوان برنامه و سخنرانزمان
جلسه

15:30-15:00
(سخنرانی کلیدی)

های اولیه عاری از ویروس ضرورت و توجیه اقتصادی تولید هسته
محصوالت باغبانی

دکتر شکراهلل حاجی وند

https://meet.vru.ac.ir/room2

ف پیوند بررسی زمان، نوع پیوند و اکسین در ایجاد ترکیب های مختل15:45-15:30
آدنیوم و خرزهره

مهندس فاطمه زارعیان

https://meet.vru.ac.ir/room2

، اسید خواص بیوشیمیایی ارقام زیتون تحت تیماراسیدهای آمینه16:00-15:45
هیومیک و اسید فولویک

دکتر شهرام صداقت پور

https://meet.vru.ac.ir/room2

16:30-16:00
(دیسخنرانی کلی)

Vertical farming: a revolution in plant production?

Dr. Leo Marcelis

https://meet.vru.ac.ir/room2

15:00-16:30:سخنرانی های موازی 
گیاه افزایی و تولید محصوالت باغبانی:محور

ی پورخالوییدکتر عل-دکتر ساسان علی نیایی فرد-دکتر ناصر عسکری-دکتر مرتضی خوشخوی: اعضای پانل
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رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/16سه شنبه 
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لینک شرکت در جلسهاختتامیه18:30-17:00

گزارش دبیر محترم کنگره 17:30-17:00
انی کشورتجلیل از پیشکسوتان و نخبگان علوم باغب

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021(عج)رئیس محترم دانشگاه ولی عصر18:00-17:30

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021رئیس محترم انجمن علوم باغبانی ایران18:30-18:00

رفسنجان( عج)ولی عصردانشگاه دانشکده کشاورزی، -1400/ 06/16سه شنبه 



لینک شرکت در جلسهبرنامهعنوانزمان

در کشورتولید میوه های گرمسیریپتانسیل9:45-9:00
دکتر ابراهیم سابکی

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

هرستان گلخانه تولید گوجه فرنگی سیاه در ش10:30-9:45
رفسنجان

مهندس ساسان کفایی

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

جهانخشتی بزرگترین خانه12:30-11:00
(خانه حاج آقا علی رفسنجان)

https://meet.vru.ac.ir/irhc2021

1400/  06/17چهارشنبه 
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09:00-12:30:ازیعلمی و تفریحی مج هایبازدید



گیاه افزایی و تولید محصوالت باغبانی: محور-پوسترها

عنوان مقالهمقالهکد نام خانوادگینامردیف
"داتیس"اثرات پایه های مختلف بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم 67771برزگررحیم1
خراسان جنوبی باغات عناب در استان تغذیه ای ارزیابی وضعیت 69519غوثکمال2

Fragaria)توت فرنگی فتوسنتزی رنگیزه های زیستی و شیمیایی بر دهنده های تاثیر بهبود 74232سیدیاعظم3 × ananassa

Duch)

هبومی گالبی در شرق استان کرمانشاژنوتیپ های ، رویشی و مرفولوژیک برخی از گل دهیبررسی خصوصیات 39377ظفری نیاسید حمید 4
پایه گارنمشیشه ای کشت درون 50128جعفریاعظم5
باغ پستهاستفاده از مالچ تارپولین بر کاهش مصرف آب آبیاری در 96275آذریآرمان6
سنبله ایمختلف نور آبی بر عملکرد و ترکیبات اسانس نعناع شدت های اثر 68381قاسمی نافچیمهدی7
( اکبری و احمد آقایی)اثر تیمار گوگرد و سم آکتارا بر رنگیزه های فتوسنتزی برگ دو رقم پسته 71207اسماعیلی زادهمجید8
برخی صفات گیاه تربچهبا RبهFRرابطه نسبت فیتوکروم  34210راصدعبداالحمد9
Pistacia)پسته بذر جوانه زنی مقایسه اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر 26074حسینیفهیمه10 vera L.)  پتری دیش در کشت
ترکیب ژل آلوئه ورا با سلیکات پتاسیم بر ترکیدگی میوه انارمحلول پاشی تاثیر 87309کشاورز گرامیمریم11
(  اکبری و احمد آقایی)اثر تیمار گوگرد بر شاخص های رشدی، زایشی  دو رقم پسته 54911ذاکری مروستحمید12

99755زیننلوعلی اصغر13
رای برداشت مناسب  ب"مشکات"و فوق متراکم پاکوتاه  با قابلیت کشت "امین"جدید زیتون دورقم معرفی 

دومنظوره

64478صالحیافسانه14
ر سیاه در شرایط انجیقلمه های با نوع بستر کشت بر جذب عناصر غذایی ایندول بوتریک اسید ارزیابی برهمکنش 

هیدروپونیک
تم هیدروپونیکانجیر سیاه در سیسقلمه های اثر نوع بستر کشت و  غلظت های مختلف اکسین بر رشد رویشی 79679صالحیافسانه15
Zamioculcas)گیاه زینتی زاموفیلیا ریشه زایی کاربرد بیوچار و میکوریزا در 18536عظیمیزینب16 zamiifolia)

باصفات مهم میوه انگور با استفاده از انالیز رگرسیونیSSRرابطه بین نشانگر مولکولی 53803مشهدیزینب17
بر خصوصیات خوشه انگور رقم یاقوتیتنک خوشه بررسی تاثیر 16674ورفاضلی رستم پمنصور18

بررسی تاثیر هرس سبز بر برخی صفات انگور رقم یاقوتی 34325ورفاضلی رستم پمنصور19

بررسی تاثیر هرس برگ بر برخی خصوصیات خوشه انگور رقم یاقوتی59060ورفاضلی رستم پمنصور20

بر برخی خصوصیات خوشه انگور رقم یاقوتیاسید جیبرلیک بررسی تاثیر 26730ورفاضلی رستم پمنصور21
تکثیر خرنوب و ارزیابی سازگاری آن به شرایط آب و هوایی رفسنجان92587باقریواحد22
گوجه فرنگیبر رشد و کیفیت نشای سینی کاشت اثر روش های شیمیایی و مکانیکی و اندازه 88992شعبانیعبداله23
خوراکی با قارچ های میکوریز بر رشد و عملکرد آن در شرایط مزرعهپیاز پیش تیمار نشاءبررسی کارایی 25993گنجی پورمرضیه24
Mentha)شرایط کشت برای تولید شاخساره در گیاه بهینه سازی 60697زارعی عبدالکریم25 mozaffarianii)

42323خالقیاسماعیل26
ه در شرایط آب کمی میوویژگی های بررسی همبستگی و رابطه رگرسیون بین درصد روغن ارقام زیتون با برخی 

و هوایی اهواز
Abelmoschus)تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی بامیه 82174میاحیقاسم27 esculentus) شوریتحت تنش
دیرگلژنوتیپ های دستیابی به زردالو برای بذری ژنوتیپ 278ارزیابی 86905مشهدیزینب28

64219اعتمادینعمت اله29
Bougainvillea brasiliensi)گل کاغذی  افزایش ریشه زایی قلمه های  ʻRaspberry Iceʼ)  استفاده با

ایندول  بوتیریک  اسیداز هورمون 
تأثیر محلول پاشی اسیدآمینه بر میزان کلروفیل برگ و رابطه آن با عملکرد پداژه زعفران14711غالمپورمینا30

13767ابراهیمیمهدی31
رف کودهای تثبت کننده عناصر غذایی در کاهش مصباکتری های بررسی تاثیر مصرف کودهای زیستی حاوی 

شیمایی زعفران در شرایط کم آبیاری
30
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لس دوقلوفرشد و نانو تیوب های کربنی بر ضریب تکثیر نرگس به روش تنظیم کننده های اثر برخی از 16461زارعفریبا32
برحیرقم بر روند رشد میوه خرما گرده دهنده تاثیر نوع رقم 27182خالقیاسماعیل33

یگانه 34
منوچهری 
خوشینانی

بررسی اثر کیفیت نور بر ویژگی های رشدی و کیفی میکروگرین تربچه 88658

بهبود ریشه زایی قلمه های چوب سخت انار با کاربرد نفتالین استیک اسید31482حیدریهانیه35

96655صالحیافسانه36
وحشی                     و خصوصیات رشدی بادمجان بر  ریشه زایی  (IBA)اکسینمختلف غلظت های اثر 

(Solanum torvum)  شرایط هیدروپونیکتحت

14805صالحیافسانه37
کی انجیر نوع بستر کشت بر ریشه زایی و بهبود ویژگی های رشدی و فیزیولوژیبا IBAبررسی برهمکنش 

سیاه در شرایط هیدروپونیک
دکمه ایبررسی تاثیر تفاله چغندر قند بر عملکرد و کیفیت قارچ 32893داودیسیما38
بررسی عملکرد کمی و کیفی شش ژنوتیپ کُنار و معرفی رقم پیشین 37597سابکیابراهیم39
بررسی خصوصیات پومولوژیکی برخی از زیتون ارقام یونانی در سرپل ذهاب57127ارجیعیسی40

Phaseolus)چیتیامید بخش لوبیا ژنوتیپ های کیفی بذر تعدادی از ارقام و شاخص های ارزیابی 57742کاوندمحمد41 vulgaris 

L.) 

24759زاهدیبهمن42
Lycopersicon)اثر ورمی کمپوست در بسترهای کشت بر رشد نشای گوجه فرنگی  esculentum Mill.) 

در شرایط گلخانه ای
ارزیابی بلند مدت تنوع محصوالت کشاورزی هرمزگان18032عسگریاشکان43

برگ تیره                            برگی زامیفولیای ریشه زایی قلمه های تاثیر بسترهای مختلف کشت بر 41963تقی دوستپروانه44
(Zamioculcas zamiifolia var. ‘Black Raven’)

بی خاراثر غلظت مختلف تغذیه نیتروژنه بر صفات مربوط به برگ دو رقم تمشک 79401حاجی ملک خیلمرتضی45

بی خاراثر غلظت مختلف تغذیه نیتروژنه بر صفات شاخساره و ریشه دو رقم تمشک 17257حاجی ملک خیلمرتضی46

اثر اسید آسکوربیک بر ویژگی های مورفولوژی و بیوشیمیایی نشاء فلفل تحت تنش شوری60197دشتیفرشاد47
شمال استان فارسارزیابی برخی صفات پومولوژیکی ژنوتیپ های گردو در 17694چترآبنوسنجمه48

49
سیده 

معصومه 
گی رقم کاماروسانیترات به آمونیوم بر تعداد رانر و برخی صفات فتوسنتزی توت فرننسبت های اثر سایبان و  24288حائری

نقش سالیسیلک اسید: کیفی میوه توت فرنگیویژگی های افزایش 82457غضنفریشیدا50
Lepidium)گیاه شاهیتغییرات فیزیولوژیکی در 24040آژدانیانالدن51 sativum) نوریطیف های تاثیر تحت
در منطقه سیستانگلخانه ای بومی خربزه کشوردر شرایط کشت جمعیت های ارزیابی 56897نارویی رادمحمد رضا52

ی اگلونما   بررسی تاثیر ورمی  کمپوست و چای کمپوست کود مرغی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک87473ابراهیمیراهله53
(Aglaonema commutatum)

Morusشاه توت بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 14585بخشیسارا54 nigra  وMorus alba میوهمرحله  رشدی چهار طی

خرما رقم برحیکشت بافتی پاجوشی و گل نخل های و گل آذین مورفولوژیکی ویژگی های مقایسه 70786خالقیاسماعیل55

تجاری بادامارقام جوانه زنی و تعیین نیاز سرمایی بذور برخی شاخص های بررسی 60419رحیمیسمیرا56

جاری بادامدر برخی ارقام ت( بدون پوست چوبی)مغز بذور نیاز  سرمایی و تعیین شاخص های جوانه زنی بررسی 35803رحیمیسمیرا57

مقایسه ژنوتیپ های گرده دهنده پسته10038اناسکندری تربقمسعود 58

پیاز خوراکیمحلی و ارقام تجاری اکوتیپ های آنالیز فیتوشیمیایی 76970کیانیزهرا59
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ریشه زایی پایه رز                            روی موقعیت قلمه و ایندول بوتریک اسید اثر غلظت های مختلف هورمون 27906سرکاریرحیمه60
(Rosa hybrida L. 'Natal Briar‘)

بیوشیمیایی میوه در توده های انار لرستانشاخص های مقایسه برخی 70024حیدریمختار61

(استان خوزستان)زردآلو در منطقه رامهرمز توده های مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه در 71125حیدریمختار62

جنس گالبی ژنوتیپ های فیزیولوژیکی برخی از ارقام و -ارزیابی تنوع مورفو62991معرفانی مقدجواد63

اثر اسپرمیدین بر نسبت گل های دو توده بادمجان32484سرلکمریم64

مسعود 65
اسکندری 

تربقان
خراسان رضویمقایسه ارقام پسته تحت شرایط شوری در 70213

زعفران                 ی و صفات مورفوفیزیولوژیکاکوتیپ ها بر عملکرد باسیلوس سوبتیلیس بررسی اثر باکتری 27566اعالییمیترا66
(Crocus sativus L.)

(Asparagus azerbaijanensis)توده های خودرو  شناسایی و بررسی مورفولوژیکی 38267نمکیعاطفه67

نقش هورمون براسینواستروئید برخندانی میوه پسته رقم اوحدی47198عربفاطمه68

زبر خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم زیتون در شرایط آب و هوایی اهوامحلول پاشی روغن معدنی اثر 37893داودیسارا69

بلند مازو            بررسی اثر تیمارهای سرمادهی و غوطه وری در آب بر جوانه زنی بذرهای بلوط 83093شهبانیزهرا70
(Quercus castaneifolia C.A.Mey.)

̔یمار ̕زیتون رقم قلمه ی بر ریشه زایی نفتالین استیک اسید و ایندول بوتیریک اسید اثر 35721ربیعیمرضیه71

تمشک سیاه از برداشت در جنگل تا تولید گلخانه ای38949حدادی نژادمهدی72
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ریبه نژادی،کشت بافت و زیست فناو: محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

بختیاری                 گیاه مرزه در SSRشناسایی و معرفی سری جدید نشانگرهای 89380خداکرمیعباس1
(Satureja bachtiarica)

اناستفاده از خصوصیات مورفولوژی برای بررسی تنوع بین بوته های چای در ایر16590مهرآساآرزو2

نخل خرما و امکان گرده افشانی آن با  قناری جزایرگرده نخل دانه های بررسی قوه نامیه 68722پورقیومیمحمدرضا3

انار ترش گل های آنها در جوانه زنی و دانه های گرده زنده ارزیابی میزان 81798اسدی آبکناراسد4

41546رضائیمهدی5
تفاده تهیه نشانگرهای اختصاصی در سطح گونه جهت شناسایی زرشک ایرانی با اس

ITSناحیه از 

مادانه گرده ارقام خرجوانه زنی بر نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم مختلف غلظت های اثر 13201بروجردنیامریم6

28355بیگلری فراشراضیه7
Hyoscyamus).کالوس بذرالبنج سیاه متابولیت های مطالعه  niger L ) تیمار تحت

جرمیطیف سنج کیتوزان توسط دستگاه کروماتوگرافی 

ج سیاه  بذرالبنگیاه دارویی بذر جوانه زنی و تیمار هورمونی بر محیط کشت تأثیر نوع 50366بیگلری فراشراضیه8
(Hyoscyamus niger L. )

74609رضائیمهدی9
گونه ای پسته                          رشدی دانهال های هیبرید بین ویژگی های ارزیابی 

(Pistacia vera × P. integerrima)  در دمای پایینو

29747رسولیموسی10
12شاهرود والد مادریبرتر بادام با ژنوتیپ های برخی از ارقام و کنترل شده بررسی تالقی 

در منطقه مالیر

6بهینه سازی شرایط کشت بافت گزیال 36495کارآمدزینب11

72603رضائیمهدی12
ته محلی در تالقی گونه اینتگریما با چند رقم پسدانهال ها میزان تشکیل میوه و رشد 

دامغان 

خابی بادام انتدورگ های صفات مورفولوژیکی کمی و کیفی توارث پذیری بررسی میزان 56438ترکمنحامد13

79431مویدیکوثر14
در شرایط اخه نوک شرقم برحی از طریق کشت نخل خرما بررسی اثر متاتوپولین بر باززایی 

درون  شیشه ای

ندشاه پسحاصل از خودگشنی هیبرید تجاری طالبی خانواده های نسل سوم ارزیابی 86853لطفیمحمود15

29651شایانامیرعلی16
یشن دنایی آوبرآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی در اکوتیپ های مختلف 

(Thymus daenensis) تنش شوریدر شرایط

گل سیکالمن وحشی ایرانیدانه ی گرده درون شیشه ایی جوانه زنی بررسی 77684کرامتیسیما17

بهینه سازی، دستورالعمل استقرار درون شیشه ای انجیر رقم سبز10138هداوندخانیمحبوبه18
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به شدت  نور کم  (.Cucumis sativus L)ارزیابی پایداری ژنوتیپ های خیار 95987بیلریعاطفه19

29227مومنیحسین20
ایران بومی   (Sour cherry)دانه گرده تعدادی از ژنوتیپ آلبالوی ریخت شناسی بررسی 

(SEM)بوسیله اسکن با نگاره الکترونی 

تنوع مورفولوژیکی گیاه نعناع در برخی از مناطق ایران72185خسرویشهاب الدین21

62138بقازاده دریاییلیال22
و  (Del. Lavendula stricta)راستمروری بر صفات زایشی گیاه اسطوخودوس 

درون شیشه ایدر شرایط بهینه سازی کشت گیاه 

98414زرگریحمید23
حاصل از در رقم برحیریزش کرده مقایسه درصد تشکیل میوه، میوه پارتنوکارپ و میوه 

و پاجوشکشت بافت 
بهارهدیر گل بر  سرمای دی اکسید تیتانیوم تاثیر نانوذرات  69876کیافرحسنا24

45705عربحسن25
قایی تاثیر میان پایه اوحدی بر ویژگی های رویشی و زایشی پسته رقم تجاری احمدآ

کاری شده در باغات مسن پسته کاری استان کرمان -سرشاخه

مریم26
دهجی پور 
حیدرآبادی

33753
گیاهچه ای بادرنجبویه                  تأثیر نانوذرات آهن بر برخی خصوصیات 

(Melissa officinalis L.)  درون شیشه ای کشت در

48372چاله چالهمریم 27
ستویا         ااثر تنظیم کننده های رشد و الیسیتور نانوذره آهن بر میزان رشد گیاه دارویی 

(Stevia rebaudianaBertoni)  شرایط درون شیشه ایدر

گیاهک های مریم                   تأثیر بسترهای کشت مختلف در مرحله سازگاری 12084مهدوی فردمهری28
(Polianthes tuberosa L. )

طالیی            کیوی ژنوتیپ های امید بخش ارزیابی کیفیت میوه برخی از 86658مافی هره دشت حسن 29
(Actinidia chinensis)

ز رقم آتوپیاگیاه رکشت بافت بررسی تاثیر مکان یابی، شرایط ضدعفونی و استقرار در 36050ساالریسید مهدی30

12ا و شاهرود بررسی خصوصیات کمی و کیفی نتاج هیبرید حاصل از تالقی ارقام مارکون48293سلیمانیحمید 31

شت زرد نر مناسب برای ژنوتیپ های امیدبخش کیوی فروت ماده گوگرده دهنده گزینش 58054نصریاحمدرضا32
(Actinidia chinensis)

85707رسولیموسی33
ر شهرستان بذری  بادام منطقه علمدانژادگان های بررسی گوناگونی فنوتیپی در برخی از 

مالیر استان همدان

استان کرمانشاهزیتون در امید بخش خصوصیات گل در برخی از ژنوتیپ های 58651غالمیرحمت اله34

Prunus mahaleb)رشد بر ریزازدیادی پایه محلب  کننده های اثر برخی از تنظیم 29459جاللیارزو35

L.)

(.P. salicina)ژاپنی ارزیابی تالقی پذیری ارقام زودرس و میانرس آلو 98027پیرخضریمحی الدین36

بومی کشور از ژرم السم (  (P. cerasiferaامید بخش گوجه سبزانتخاب ارقام 25406پیرخضریمحی الدین37

(ریجاب)انجیرکرمانشاه شناسایی و بررسی صفات کمی وکیفی  نژادگان 16731حاجی امیریابوالمحسن38
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92387دهجی پور حیدرآبادیمریم39
سته گیاه پسنتز زیستی نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره آبی برگ بهینه سازی 

(Pistacia vera L.)

83880احمدی خشت مسجدیزهرا40
Solanum)ژنوتیپ های گوجه فرنگی معرفی  lycopersicum L.) مناطق و برای

کم نورفصول 

در ارقام تجاری انگورژنومی RNAبررسی دو روش موثر در استخراج 99914قربانیبهاره41

̔دزر ̕زیتون رقم قلمه ی شاخه یو بسترهای کاشت بر ریشه زایی ایندول بوتیریک اسید تاًثیر 63548ربیعیمرضیه42

قزوین ,(.Pistacia vera L)پستهنر ژنوتیپ های بررسی خصوصیات برخی 71579قاسمیمصطفی 43

77638کهنوجیعاطفه44
اروپایی                و رقم سبری گالبی A95و میوه دهی ژنوتیپ امیدبخش تراکم گل 
.(Pyrus communis L)  شرایط آب و هوایی تهراندر

80261لطفیعقیله45
رویشی نین های جفتوسنتزی و پرولین پلی اتیلن گالیکول بر رنگیزه های و تاثیر ساکارز 

مارچوبه

34818واحدی گردویشهفاطمه46
مقایسه با گالبی در KS13و میوه گالبی آسیایی رقم تراکم گل بررسی دگرگرده افشانی، 

شاه میوهاروپایی رقم 

35767واحدی گردویشهفاطمه47
میان رس برخی از ارقام زودرس و گرده افشانی و سازگاری گل دهی بررسی دینامیک 

.آسیاییگالبی  (Pyrus serotina Rehd)  و رقم شاه میوه در شرایط آب و هوایی
تهران

جامدکشت های بررسی پروتوکورم زایی بدنی ارکیده فاالنوپسیس در محیط 78015محمدپور باروقآیالر48

42580عبادی حسن آبادیمریم49
خوراکی              هندوانه توده های مطالعه ماندگاری دانه های گرده برخی 

(Citrullus lunatus) ابوجهل هندوانه و(Citrullus colocynthis) شرایط در
دمایی متفاوت

91466کهنوجیعاطفه50
Pyrus)اروپاییبررسی دینامیک گلدهی گالبی  communis L)  امیدبخش ژنوتیپ

A95 و رقم سبری در شرایط اقلیمی تهران

وپومولوژیکی ژنوتیپ های برتر گرد-ارزیابی اسید های چرب و ویژگی های مورفو49770حکیمییوسف51

لف کاشت اثر اسید هیومیک روی رشد و نمو توت فرنگی رقم محلی تحت بسترهای مخت50750ربیعیمرضیه52

پومولوژیکی برخی ژنوتیپ های گردو-ارزیابی مرفو91334حکیمییوسف53
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تنش های زیستی و غیر زیستی: محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

99780خضریسکینه1
برخی بر  (Glomus intraradices)و  (Glomus mosseae)ریشه ایتاثیر قارچ های 

تنش شوری تحت گوجه فرنگی پارامترهای مورفولوژیکی 

93697صالح زادهمهرداد2
مو در شرایط ی برگ بادبزنبر آلودگی ویروس سالیسیلیک اسید بررسی تاثیر  محلول پاشی 

گلخانه  بر روی تغییر فتوسنتزی و تغییر پروتئین و محتوای پرولین

ی تنش خشکاثرات کاربرد سیلیسیوم در تغذیه درختان بادام بر میزان رشد و تحمل 59601میرزائیشیما3

42449خضریسکینه4
بر  (Glomus intraradices)و  (Glomus mosseae)ریشه ای قارچ های تاثیر تلقیح 

بیوشیمایی گوجه فرنگی تحت تنش شوری -برخی صفات فیزیو

Lactuca)کاهو بررسی میزان تجمع نیترات در 89105آژدانیانالدن5 sativa)  قارچ تریکودرماتیمار تحت

ستهتأثیر باکتری های مقاوم به تنش بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دانهال های پ42586خلیل پورمژده6

13176رنجبرکبوترخانیمریم7
و فعالیت ی رویششاخص های عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر برخی محلول پاشی اثر مطالعه ی 

تنش شوریرقم بادامی ریز زرند در شرایط دانهال های پسته ی فتوسنتزی 

49410رنجبرکبوترخانیمریم8
یولوژیکی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر برخی پارامترهای فیزمحلول پاشی اثر مطالعه ی 

رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوریدانهال های پسته ی 

قارچ  رل فرموالسیون نانوامولسیون از اسانس دارچین و بررسی خواص ضد قارچی آن در کنت94603بیکدلومهدی9
(Botrytis cinerea) 

توت فرنگینقش براسینواستروئید در بهبود تحمل شوری در دو رقم 74997لطیفی خواهابراهیم 10

پرمومزینتی مکزیکی و استئوسآفتاب گردان مطالعه تنش خشکی در گیاهان زینتی 99301خوش نشین گلی لرزدنیا11

58996عقیقیسونیا12
Cuminum)زیره سبز گزینش ژنوتیپ های گیاه  cyminum L.)  منظور بررسی تحمل به

به بیماری پژمردگی فوزاریومی تحت شرایط آزمایشگاهی و کشت درفیتوترون

77157کریمیروح اهلل13
مار شده  با کلسیم و تیتاک های ، تغییرات اسید ابسیزیک و پرولین برگ آنتی اکسیدانیفعالیت 

تنش شوریروی در شرایط 

81636اخگردامون14
solanum)وحشی تاثیر پایه بادمجان  torvum)  ر بگوجه فرنگی میزان تحمل به خشکی بر

رویشیشاخص های اساس 

46285حکمتیجمال15
و بیوشیمیایی مختلف کود زیستی فسفاته بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیکیغلظت های اثر 

Mentha)نعناع سبز گیاه  spicata L.)  تحت تنش  آرسنیک

74501شولافسانه16
و "د آقاییاحم"پسته رقم سرمای بهاره بررسی اثر کودآبیاری با پتاسیم برمیزان مقاومت به 

"کله قوچی"
با محلول پاشی اسپرمیدین در گیاه سیاه دانهتنش شوری تعدیل 71725یوسف پورفاطمه17

الیسیلیک اسیدمحلول پاشی سبه تنش تدریجی گرما و انگور یاقوتی فیزیولوژیکی واکنش های 32075کرمیمحمدجواد18

درون شیشهبیوشیمیایی  بادام در محیط ویژگی های اثرات تنش خشکی روی 23536ترکمنحامد19

45877عصارپدرام20
خودی دک های پیونبا لیموی آب پیوندی پایه ترکیب های تبادالت گازی و نرخ نورساخت برگی 

آبیاری مجددو غیرخودی در پاسخ به تنش خشکی و 
درون شیشهسلول  بادام در محیط روابط  آبی بر خصوصیات تنش خشکی اثرات 95151ترکمنحامد21
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Pyrus)گالبی گونه های فتوسنتزی برخی واکنش های بررسی 50693شریفانیمهدی22 spp.) تنش خشکیشرایط تحت

Satureja)پرتو گاما و تأثیرات آن بر خصوصیات بیوشیمیایی مرزه تابستانه 59093تاریوردی زادهندا23 hortensis L.)

استان زنجاندر باقالکاری های  (BYMV)وقوع ویروس موزائیک زرد لوبیا 31158برادرعلی24

97697شایگان فرعلیرضا25
ندم گل گسه رقم آنتی اکسیدانی فنولوژی، متابولیت های ثانویه و ظرفیت پاسخ های بررسی 

(Centaurea cyanus)  سطوح مختلف پرتو فرابنفشتحت

تحت شرایط شوریکلم گل بذر جوانه زنی سالیسیلیک اسید بر پیش تیمار اثر 67258زنداختر26

گیاه ریحانتاثیر تنش شوری بر میزان شاخص های رشدی و عملکرد 13069شریفاتفرشته27

46260زنداختر28
بز        نعناع سبررسی تاثیر کودهای زیستی و مویان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه 

(Mentha spicata)  کم آبیاریشرایط تحت

34426فاریابیزهرا29
ریشه گرهی زیستی قارچ تریکودرما در کنترل نماتدکننده های فعال محلول پاشی بررسی پتانسیل 

Meloidogyne)گوجه فرنگی  javanica)

65150رحمتی جنیدآبادمصطفی30
ص های درکاهش خسارت ناشی از بیماری پوسیدگی ذغالی و بهبود شاخجلبک  قهوه ای کاربرد عصاره 

رشد توت فرنگی

کم آبیبذر مورینگا پرگرینا در شرایط تنش جوانه زنی تأثیر پرایمینگ بر 92440کمالی زادهمجاهد31

تنش خشکیاثرات کاربرد سیلیسیوم در تغذیه درختان بادام بر میزان رشد و تحمل 56651میرزائیشیما32

ی انارانتخابژنوتیپ های اثرتنش شوری بر تغییرات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی در برخی از 11324ضیاتباراحمدیسید رسول33

66569اعتمادینعمت اله34
ی چمانواش در گونه بومجلبک  قهوه ای برگی عصاره محلول پاشی مقایسه تحمل به خشکی و پاسخ به 

بلند و چمن وارداتی لولیوم چند ساله

79489پرنیانی فردفریناز35
ه گوجه فرنگی تاثیر حضور یا عدم حضور آکواپورین بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیا

تحت تنش دمایی 

41404سرابیوحید36
اسطوخودوس               نقش یونیکونازول در بهبود رشد و محتوای اسانس گیاه دارویی 

(Lavandula officinalis L.)  کم آبیمختلف تنش تحت رژیم های

تنش شوریتحت گوجه فرنگی مورفولوژیکی ویژگی های بر برخی نیترات کلسیم تاثیر 63158بختیاری فردسمیه37

63267اسماعیلی خویگانیسمیه38
-RD29Aدر چاوی چندساله تراریخت تنش خشکی بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانت در پاسخ به 

IPT محلی آنو نمونه های

78545شهیدی نوقابیشهناز39
اه نسبت به این تاثیر پیوند گیاه خیار بر پارامترهای جدول زندگی شته جالیز و بررسی القای مقاومت گی

آفت  مهم گلخانه ای

های دفاعی گیاه خیار در شرایط گلخانهبررسی تاثیر پیوند در تحریک برخی آنزیم93597شهیدی نوقابیشهناز40
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Lathyrus)ارزیابی واکنش  توده های بومی خلر 74738جعفریآزاده41 sativus)  آخر فصلخشکی به

تنش شوریارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی در شش ژنوتیپ انار در شرایط 61169صباحیساره42

گاهی  ارزیابی حساسیت ارقام تجاری پسته به محلول پاشی گوگرد میکرونیزه پاالیش77123افروشهمریم43

یط شورانتخابی انار تحت شراژنوتیپ های تاثیر نیترات کلسیم بر خصوصیات رشدی 52190صباحیساره44

تنش  سرماارزیابی حساسیت پایه های بین گونه ای اهلی و غیراهلی پسته به 41771افروشهمریم45

بهارهدیر گل سرمای بر تاثیر نانوذرات کلسیم 93944کیافرحسنا46

28436قادری زهحمیرا47
ه تحت شرایط بر رشد و عملکرد شنبلیلسولفات آهن بیوپتاس و کود  زیستی بررسی تاثیر 

تنش خشکی

اج فیزیولوژیکی دو رقم هیبرید و ایرانی اسفنشاخص های اثر تنش شوری بر برخی 66471بیارشمینا 48

و خارجی مورفولوژیکی بیست رقم انگور ایرانیویژگی های تاثیر تنش خشکی بر برخی 40789خندانییاسر49

شیرین بیان              بر پارامترهای کمی و کیفی تنش خشکی مطالعه اثر گالیسین و 28209خواجه حسینیساره50
(Glycyrrhiza glabra L.)

بررسی اثر عوامل اقلیمی بر تشکیل میوه های بدشکل در کیوی فروت رقم هایوارد76022عابدی قشالقیابراهیم51
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41177احتشامیسکینه52
تنش نور به (.Thymus vulgaris L)پاسخ های رویشی و فیزیولوژیکی گیاه آویشن 
Aفرابنفش 

17103عامریانمعصومه 53
سطوح مختلف تحت  (.Allium cepa. L)تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی های رشدی پیاز 

آبیاری  

27917احمدی پورصمیرا54
Olea)زیتونتغییرات مورفولوژیک در گیاهان جوان برخی از ارقام  europaeaL.)  در

تنش خشکیشرایط 

24157صداقت حورشهرام55
فات بر صاسید هیومیک و اسیدهای آمینه اثر پوشش سایه بان های رنگی و محلولپاشی 
تنش خشکیتوت فرنگی تحت 

تابستانه                  بر برخی پاسخ های رویشی در گیاه مرزه پراکسید هیدروژن بررسی اثر 81806غالمیرحمت اله56
(Satureia hortensis L.)

رقم هایواردکیوی فروت گل جوانه های اثر دما بر عقیمی و بدشکلی 33480میر ارضگرمریم57

قارچ میزان رشد بر  (Berberis vulgaris)تأثیر عصاره سرشاخه و برگ زرشک 89938رحیمی کاکُلکیمریم58
Fusarium oxysporum

87593پیرمرادیمحمدرضا59
ی مورفولوژیکی بر ویژگی هااسید سالیسیلیک بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری و کاربرد 

Ocimum)گیاه ریحان  basilicum L.)  کشکنی لولورقم

91329سبکدستمنیژه60
فلفلی            بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و اسانس گیاه دارویی نعناع 

(Mentha piperita L.)  میومو تنش کادسالیسیلیک اسید در واکنش به محلول پاشی

مختلفزمان های پاسخ های بیوشیمیایی گیاهچه سیلن تحت دو تیمار دمایی طی 83373اورعیعطیه61

و هوایی کرجمطالعه اثر سایبان مصنوعی بر برخی خصوصیات فیزیولوژی زردآلو در شرایط آب72139اکبریعلی62

67162اکبریعلی63
ی درختان زردآلو در تابستانه بر برخی صفات فیزیولوژمحلول پاشی سالسیلیک اسید مطالعه اثر 

شرایط آب و هوایی کرج

99679عقیقیسونیا64
تومایسس علیه استرپسویه های شناسایی مولکولی و بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی 

Phytophthora)شبه قارچ  nicotianae)  و ریشه گیاه مولد بیماری پوسیدگی طوقه
Capsicum annuum)فلفل دلمه ای    L.)

تنش شوریبا حضور مایکوریز و تحت گیاه گلرنگ بررسی خصوصیات رشدی 91306قانعی بافقیمحمد جواد65

گیاه خیار در تنش شوری در کاهش صدمات ناشی از نیتریک اکسید تاثیر 10737یوسفیمهری66

84789یوسفیمهری67
نش شوری تتحت شرایط گوجه فرنگی بر روی گیاه نیتریک اکسید اثرات فیزیولوژیکی 

کلریدسدیم 

48872ترکش اصفهانیسعید68
سیب     از ریزازدیادی حاصل MM.111وMM.106پایه هایبررسی پاسخ مورفولوژیکی 

(Malus domestica Borkh.)  کشت گلخانه ای در شرایط تنش خشکی نسبت به

69436هوشمند دهنوینیره69
تحت گل مغربیتاًثیر نانو سیلیس و انواع بسترهای کاشت برخصوصیات مورفولوژی 

تنش شوری

72320مهدی زاده لیال70
ریحان           و پوترسین بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکیتنش شوری تأثیر برهمکنش 

(Ocimum basilicum L. cv. Genove) 
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یشه بهارهمبر تحمل به شوری گل جلبک دریایی و عصاره اسید  فولویک ، اسید هیومیکاثر 39807ارغوانیمسعود71

تنش شوری یط ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن شبدری تحت تاثیر کاربرد سیلیکون در شرا94310ارغوانیمسعود72

رقم پاروسی توت فرنگاثر پروتئین هیدرولیزات حاصل از بدز زیتون بر تعدیل تنش خشکی 84406جانقربانمریم73

بررسی تغییرات ماهانه کربوهیدرات در اندام های مختلف درختان زیتون رقم فیشمی48813زارعمریم74

بر عناصر غذایی دو رقم هیبرید و ایرانی اسفناج تنش شوری اثر 75403بیارشمینا 75

رز مینیاتوریکم آبی افزایش تحمل به تنش بر  (Bacillus megaterium)باکتریاثر 68274شهبانیزهرا76

یاه پیاز اثرکاربرد خارجی مالتونین در ایجاد مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی در گ37832خوانساری نژادبیتا 77

گیدر توت فرنتنش شوری ، راهکاری برای کاهش اثرات استیک اسیدکاربرد زمان مناسب 98127میرفتاحیزهرا78

در زردآلو در همزیستی با قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشدتنش شوری تعدیل 96413بانی نسببهرام79

کمبود آهناثر قارچ ریشه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی دانهال بِه در شرایط 26317بانی نسببهرام80

گیاهچه  مارچوبه های ایرانیبر رشد تنش خشکی اثر 20621نمکیعاطفه81

12074ابتدائیمرتضی82
زی و دو پایه گالبی درگویژگی های مورفولوژی بررسی کاربرد مالتونین خارجی بر روی 

تنش خشکیپیرودوارف در شرایط 

53480خضریسکینه83
برخی بر  (Glomus intraradices)و (Glomus mosseae)تاثیر تلقیح قارچ میکوریز 

تنش  شوریتحت فیزیولوژی گوجه فرنگی عوامل 

42931حکیمییوسف84
بر ل جاسمونات متیو سالیسیلیک اسید و اثر خشخاش  ایرانی بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر 

روی ویژگی های فیزیولوژیکی

31669حکیمییوسف85
وتیپ های بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کلروفیل فلورسانس ژنتنش  شوری بررسی اثر 

سرخارگل

29317حکیمییوسف86
ونی و پرولین بر ، نشت یآنتی اکسیدانیبر ویژگی های فنل کل، ظرفیت تنش شوری بررسی اثر 

ژنوتیپ های سرخارگل

تحت تیمارهای دمایی و شوریگیاهان دارویی بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر 32925حکیمییوسف87

تأثیر قارچ مایکوریزا بر رشد ارقام کرونایکی و زرد زیتون 11765ربیعیمرضیه88

83209وجودی مهربانیلمیا 89
اصر در و نانوذره اکسیدروی بر رشد و غلظت عنمحلول پاشی کالت آهن و تنش شوری تأثیر 

به لیموگیاه 

77886صادقیزینب90
بررسی نقش قارچ های ریشه ای آربسکوالر بر رشد و  روابط آبی گیاه آهار در شرایط 

تنش خشکی
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بدون خاک و تولیدات گلخانه ایکشت های : محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

95970ابراهیم زاده اصغر 1
Chlamydomonas)تأثیر عصاره جلبک   sp.)  مورفولوژیکی گیاه ویژگی های برخی بر

تنش شوری تحت توت فرنگی 

68332ابراهیم زاده اصغر 2
Anabaena)گونه ی سیانوباکتر عصاره ی تاثیر  sp.)  برخی صفات مورفولوژیکی دو روی

توت فرنگیرقم تجاری گیاه 

21094حاتمیانزینب 3
یولوژیکی گیاه اثر محلول پاشی عناصر پتاسیم، روی، کلسیم و سیلیس بر برخی صفات فیز

کم آبیتحت تنش  (Momordica charantia L)کارال 

78708ناصری فردرضا4
یت در کشت کوکوپکمپوست خرما، کمپوست برگ کنوکارپوس و کشت های بررسی اثر محیط 

4129رقم دافنیس و رقم بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای 

واکنش فیزیولوژیک توت فرنگی به غلظت های مختلف عناصر معدنی محلول غذایی20540رحیم دوستجلیل5

نیره6
هوشمند 
دهنوی

با بسترهای کشت متفاوت در کشت هیدروپونیک بادمجاندیت پیت مقایسه 47195

سیستم هیدروپونیکاثر توزیع اندازه پرلیت و نسبت آمونیوم به نیترات بر پایه رویشی گیزیال در65005شیرسیمامریم7

56339قاسمیعلی8
حت سیستم تگوجه فرنگی غذایی مختلف بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی محلول های تاثیر 

هیدروپونیک

84258فایضی زادهمحمد رضا9
رقم خیار گلخانه ای در شرایط کشت 5مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیکی میوه 
بدون خاک

58572میرمقدمسجاد10
ریحان در مورفولوژیکویژگی های مختلف آمونیوم، نیترات و اوره بر نسبت های اثر مولیبدن و 

کشت  بدون خاک

لخانه ایریشه ای بر عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گاسید بوریک اثر برهم کنش ساکارز و 31661مثناییمجید 11

ی گلخانه ای دلمه اکارایی محلول پاشی سیلیسیم و هرس بوته بر بهبود عملکرد میوه فلفل 55622رودباریزهرا 12

ه ای کارایی محلول پاشی سیلیسیم بر بهبود عملکرد و ماندگاری میوه بادمجان گلخان64950رودباریزهرا 13

17700شعبانیادریس14
ر کشت مختلف محلول غذایی بر بهبود جذب عناصر غذایی دنسبت های اثر قارچ تریکودرما و 

شناور کاهو لولوروسا

ذاییمختلف نیترات به آمونیوم محلول غنسبت های به همیشه بهار واکنش رشد و نموی 53132نظری دلجومحمد جواد15

30469کاتبیسمیه16
  pulcherrima)بنت  قنسول بررسی برخی صفات رشدی و خصوصیات کیفی گیاه 

Euphorbia)  مختلف نیتروژن و بستر کشت غلظت های تحت تاثیر نوئل رد رقم

88234کاتبیسمیه17
ت قنسول رقم تعیین غلظت بحرانی نیتروژن و بسترکشت جایگزین پیت ماس برای گیاه بن

سیستم هیدروپونیکدر  (pulcherrima  Euphorbia)نوئل رد 
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Lactuca)بررسی میزان تجمع نیترات در کاهو 38434بابائیمهدی18 sativa)  تیمار قارچ تریکودرماتحت

81242مهدیزادهمریم سادات 19
یستم کشت تاثیر بسترهای کشت مختلف بر خصوصیات رویشی گیاه فیسالیس در س

بدون خاک

19711دارائیحسین20
خصوصیات کیفی و تاثیر دو سیستم کشت هیدروپونیک باز و هواکشت تغییر شکل یافته بر

عملکرد خیار گلخانه ای

23097دارائیحسین21
بیوشیمیایی سه بررسی دو سیستم کشت هیدروپونیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و

هیبرید خیار گلخانه ای

46256شعبانیادریس22
ختلف فسفر و مغلظت های تغییرات بیولوژیکی بستر و نسبت فسفر ریشه به ساقه تحت 

در کشت هیدروپونیک کاهو لولوروسا  Bacillus subtilisباکتری 

20230جوادیتیمور23
در های مختلفکشتتأثیر قارچ میکوریزا برخصوصیات کیفی میوه توت فرنگی در محیط

بدون خاککشت 
اثر بستر کاشت بر رشد و عملکرد میکروگرین شاهی53677حیدریمختار24

56260کرکئیعارف25
ریده رز دو بررسی ساختار، میزان تولید و بازار فروش گلخانه های تولیدکننده گل شاخه ب

شهرستان اندیمشک و دزفول در استان خوزستان 
بررسی اثر هرس بوته روی صفات مرتبط با عملکرد بادمجان24345حکیمییوسف26
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و آبیاری گیاهانتغذیه : محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

گلخانه ایرویشی خیار شاخص های تاثیر محلول پاشی سرکه چوب پسته بر 82319سیدیاعظم1
(Cucumis sativus)

رگ پستهتاثیر استفاده از مالچ تارپولین بر کنترل مرغ پنجه ای و عناصر غذایی ب54013آذریآرمان2

وی رقم چندلراثر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر ویژگی های کمی وکیفی میوه گرد40660ارشادیاحمد3

19454گودرزیزهرا 4
ی و آنتی اکسیدانی کیفویژگی های تلفیق بسترهای مختلف کشت با ترکیبات کودی بر 

کشت گلخانهدر   (.Physalis peruviana L)میوه فیسالیس 

ینتاثیر محلول پاشی آهن و روی در ویژگی های کمی و کیفی میوه لیموشیر10542رستگارسمیه5

26931زارعی عبدالکریم6
کیفی میوه انار تاثیرات مثبت محلولپاشی هورمون جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و

(Punica granatum L.)  ملس ترش ساوهرقم

98816میرسلیمانیعباس7
رگ درختان تاثیر زمان کاربرد و غلظت هیومیک اسید بر تغییرات غلظت کلروفیل ب

.Citrus sinensis cv)پرتقال  Washington Navel)

63978نادیماریه8
ر بستر تاثیر محول پاشی سه ترکیب کلسیمی بر غلظت کلسیم نهال پسته د

هیدروپونیک

ان پستهتاثیر ترکیبات کلسیم دار بر ریزش جوانه گل، تعداد میوه و عملکرد درخت74106محمدی حمید9

بهبود ویژگی خندانی در پسته رقم احمدآقایی نقش سرین62338عبدالمهدی داوران عبدالرضا 10

78321میرسلیمانیعباس11
گی برگ دو تأثیر کمبود عناصر معدنی بر شاخص های فلورسانس کلروفیل و  سبزین

پایه بادام
روند تغییرات عناصر غذایی پرمصرف در برگ انگور یاقوتی73375کرمیمحمدجواد12

اثر اسیدهای آلی بر ویژگی های رویشی گیاه منداب در آبیاری با آب شور58191یحشمتی رفسنجانمحمد13

19566غالمیرضا14
پتاسیم، روی مطالعه تغییرات رنگیزه های برگ سه رقم زیتون در اثر محلولپاشی برگی

و بٌر  

24881علوی مقدمسید علیرضا15
ژاپنی           تاثیر هرس، ازت و اتانل بر برخی صفات مورفولوژیکی انشوی 

(Citrus unshu)در دو سال آور و نیاور

19370حائریسیده معصومه 16
ت فرنگی رقم های نیترات به آمونیوم بر صفات مورفولوژیکی تو¬اثر سایبان و نسبت

کاماروسا

انه ایبررسی اثر النتانیوم بر خصوصیات بیوشیمیایی ریحان در شرایط گلخ68496زاهدیبهمن17

77054شرافتیعبدالحمید18
گ در تأثیرکمپوست ضایعات پسته و قارچ میکوریزا بر مقدار عناصر غذایی بر

دانهال های پسته ارقام اکبری و بادامی زرند
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مزرعه اینقش منابع مختلف کود آهن بر پارامترهای رشد و نموی توت فرنگی 92865نظری دلجومحمد جواد19

توت فرنگیوی مقایسه سوپرفسفات تریپل و نانوکود فسفاته بر فاکتورهای رشد و نم57822نظری دلجومحمد جواد20

ی سوخ پیازتأثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی های مورفولوژیک44382عامریانمعصومه 21

38956صادقیانفاطمه22
ی شلیل رقم بررسی اثر کودهای زیستی بر روی برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیای

کیوتا

تربچه بررسی تأثیر مخلوط برخی کودهای آلی در برخی شاخص های کیفی 42966میاحیقاسم23
(Raphanussativus L.)

اسید های چرب روغن زیتونبر وضعیت تغذیه برگی  بررسی اثرات کاربرد 97612غالمیرضا24

30961علوی مقدمسید علیرضا25
تزی انشوی تاثیر هرس، ازت و اتانل بر برخی صفات فیتوشیمیایی و پارامتر فتوسن

و نیاورسال آور دو در (Citrus unshu)ژاپنی  

اثر کوهای پتاسیم و کلسیم بر عملکرد انگور44881اسکندری تربقانمسعود 26

82408رضاقلیمریم27
س و نانو ذرات سبز مس، روی و منیزیم بر مشخصه اسانمحلول پاشی بررسی اثر 

مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه بادرنجبویه ویژگی های 
(Dracocephalum moldavica L.)

67461رضاقلیمریم28
و فیزیولوژیکیویژگی های نانو ذرات سبز منیزیم و مس بر محلول پاشی اثر 

(.Dracocephalum moldavica L)مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه 

رلتتأثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کیفیت میوه و عملکرد انگور پ50573زکایی خسروشاهیمحمدرضا29

وانی پستهارزیابی اثرات کاربرد کالت کلسیم بر عملکرد و عارضه لکه پوست استخ25745ادیب فرشیرین30

31216گودرزیزهرا 31
کردی میوه بررسی اثر بستر کاشت و ترکیبات مختلف کودی بر عناصر غذایی و عمل

(.Physalis peruviana L)فیسالیس 

81392مظفریوحید32
رقم تاثیر متیل جاسمونات و پتاسیم بر مقاومت به سرمازدگی دانهال های پسته

کله قوچی

19397حاجبافشین33
یدگی خوشه ی خرما  بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشک

رقم کبکاب
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و فرآوری گیاهان داروییکاشت : محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

20278قادریعلی1
لوژیکی بادرنجبویه بررسی اثر اکوفیزیولوژیکی علف هرز سس افتیمون بر برخی خصوصیات فیزیو

و ریحان 

94542قادریعلی2
ادرنجبویه و بررسی اثر اکوفیزیولوژیکی علف هرز سس افتیمون بر صفات کیفی و اسانس ب

ریحان

رزه ایرانیاثر محلول پاشی اوره و ارتفاع برداشت بوته بر عملکرد رویشی  و اسانس سه گونه م69502قاسمی نافچیمهدی3

71021محمودیعبدالباسط4
Eryngium)مقایسه ترکیبات اسانس توده هایی  از دوگونه  noeanum Boiss.)       و

(Eryngium ranicum Mozaff.) ایرانر د

شمعدانی عطری   اثر روش های مختلف خشک کردن بر کیفیت و کمیت اسانس گیاه  21798سیاریمحمد5
(Pelargoninm graveolens)

46167محمدی نیا سماکوشآتنا6
در گیاه ش شوری تنو هیومیک اسید تیمار تحت تاثیر تغییرات فنل، فالونوئید و آنتی اکسیدان 

دارویی درمنه خزری

اسانس و عصاره های حالل مختلف آنتی اکسیدانی ارزیابی اثرات ضدمیکروبی و 27030شفیعی دستجردیلیال7
(Achillea oxyodonta)

48742بیگلری فراشراضیه8
تاثیر تحت  (Lentinulus edodes)شیتاکهبررسی عملکرد کمی و کیفی قارچ دارویی 

محتوای بستر کشت

انس آنغوزهتاثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی و آبیاری تکمیلی بر تولید شیرابه و بازده اس63425افشارمنشراحله9

گل داوودیارزیابی متابولیت های ثانویه و اثرات ضدباکتریایی برخی ارقام مختلف 94408تقی پورشیرین10
(Dendranthema morifolium Ramat.)

گیاه آنغورهتاثیر عناصر ریز مغذی و آبیاری تکمیلی بر تولید زیست توده و پارامترهای رشدی70984افشارمنشراحله11

94927طایفه سمیه12
باریک برگ زوفای گیاهآنتی اکسیدانی تآثیر نانوذرات نقره بر میزان ترکیبات فنولی و فعالیت 

(Hyssopus angustifolius)  ایدرون شیشه شرایط کشت در

47094امیریمحمد بهزاد13
یاهچه پاشی اسید سالیسیلیک و آهن بر خصوصیات رشدی گاثر سطوح مختلف آبیاری و محلول

بذرهای کنجد حاصله از پایه مادری 

71938مشت زناسماء14
در زمان های  (Salvia officinalis)و خشک مریم گلی محصول تازه مقایسه بازده اسانس در 

برداشت مختلف

Moringa)گز روغنی جوانه زنی تأثیر کیتوزان بر 94930کمالی زادهمجاهد15 peregrina) تنش شوریشرایط در

93175محمدیزیبا16
تروخشک گیاه بررسی اثر کاربرد جلبک دریایی و گیاه مورینگا بر روی صفات کاروتنوئید و وزن

Mentha).فلفلی نعناع  piperita L.)

Salvia hispanica)جوانه های چیاغنی سازی و بهبود رشد 84280خجسته صنوبریمرضیه 17 L)  کاربرد عنصر روی با
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خیارتلخ                 بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی  میوه ژنوتیپ های گیاه 98616لورگی پورفخرالدین18
(Momordica charanthia)

74229عصمتیمریم19
جعفری فرنگی معطر ارزیابی ارزش غذایی و عناصر معدنی در گیاه دارویی 

(Chaerophyllummacrospermum Spreng.)  آذربایجان غربی آوری شده از جمع
منطقه تکاب

90124غالمیمحمد علی20
،  تاثیر زمان برداشتتحتمیوه گالبی خاردار آنتی اکسیدانی مطالعه تغییرات آنتوسیانین و فعالیت 

دمای انبارداریبندی و نوع بسته 
بررسی اثر ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چای ترش45778کریمی ایرجفاطمه21

(.Cucurbita pepo L)روغن در برخی توده های در صد برررسی روابط برخی صفات کمی و 39611شفیعیشیالن22

لفلی فدر گیاه نعناع فالونوئید کل بررسی اثر بستر کشت و نوع عصاره بر روی فنل و 34167محمدیزیبا23
(Menthapiperita L.)

12819جوادیحامد 24
تأثیر وجین علف هرز و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله 

(Trigonella foenum-graecum)  سطوح مختلف آبیاریدر

ر شرایط ارومیهکشت شده دگل محمدی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ 31850هدایتیاحد25

یچکهبذر گیاه دارویی پجوانه زنی اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی مرطوب بر درصد و سرعت 74422کمالی زادهمجاهد26

38183ابراهیمیراهله27
روش های تحت Petroselinum hortense))جعفری ارزیابی برخی صفات کمی وکیفی 

مختلف خشک کردن

54679باباش پور اصلمرضیه28
دو روش با  (.Cornus mas L)و خشک ذغال اخته منجمدبررسی فیتوشیمیایی میوه های 

استخراج 

تنش شوریاثر هورمون سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فنولوژی و مورفولوژی زعفران تحت34760قربانی جاویدمجید29

59130باباش پور اصلمرضیه30
 (Cornus mas L)اثر انجماد و خشک کردن بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی میوه ذغال اخته 

با دو روش استخراج مسراسیون و اولتراسونیک

 کاغذی  پوستتاثیر خاکپوش و دور آبیاری بر برخی شاخص های رویشی گیاه دارویی کدوی 97732پیرمرادیمحمدرضا31
(Cucurbita pepo convar. Pepo var. styriaca)

43238یوسف وندساناز32
ممرز در مرحله موجود در پیکره دارواش مستقر بر پایه های انجیلی ولکتین کل آنالیز کمی میزان 

گل دهی

77282لطفی زادهخدیجه33
 زی           برفمقایسه میزان کاتچین در عصاره اتانولی و اتیل استات اندام  زمینی گیاه آالله 

(Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.)   مرحله فنولوژیکی رشد در
رویشی

طبیعی مریم نخودی در ایران جمعیت های بررسی بازده اسانس 33132زارعمیثم34

75314عنبری یزدیملیکا35
در گیاه لوبیا مخملی تحت تاثیر L-DOPAبررسی تغییرات خصوصیات رشدی و میزان 

و ریزوبیوماسیدهای آمینه  

18351قربان پورپریا36
Myrtus communis)ثانویه گیاه مورد متابولیت های تغییرات فصلی  L)  برخی از در

استان خوزستانرویشگاه های 

14308مومنی منفردمجتبی37
 گونه دوصفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بر  (Pseudomonas putida)بررسی اثر باکتری 

ریحان
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گیاه کاهو اثر آللوپاتی بقایای کورم زعفران بر رشد 52093خیرابادیمهدیه38
بررسی اثر آللوپاتی عصاره هیدروالکلی کورم و خاک مزرعه زعفران 67314خیرابادیمهدیه39

 بهار     همیشهتأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گل 98871جوادیحامد 40
(Calendula officinalis L.)

56401طالبیفهیمه41
گی با محلول پاشی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی کنگرفرنویژگی های بررسی برخی 

دی اکسید تیتانیوممتانول و نانوذره 

72725پیرمرادیمحمدرضا42
Glycyrrhiza)شیرین بیان مختلف گیاه جمعیت های بررسی تنوع مورفولوژیکی  glabra

L.) مناطق مختلف استان فارس

پشت پرده                      نشاء  گیاه عروسک ویژگی های تأثیر بسترهای مختلف کشت بر 70369عسگریاشکان43
(Physalis alkekengi)

89844مرادیمهدی44
Thymus transcaspicus)آویشن خراسانی معرفی کموتایپ جدید از گونه  KLOKOV)

ایراندر 
و نانو ذره مس بر برخی خصوصیات گیاه دارویی پنیرک تنش خشکی تأثیر 80099نصیریمحسن45

44553نصیریمحسن46
ت شرایط اثر نانو ذره  مس بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه دارویی پنیره تح

تنش خشکی 

ماریتیغال                         مروری بر ترکیبات ثانویه و اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی 70212رضاقلیمریم47
(Silybum marianum (L.) Gaertn.)

62421مهدی زاده لیال48
گ و گل سیاه عصاره حاصل از برآنتی اکسیدانی ارزیابی محتوای فنل، فالونوئیدکل و فعالیت 

Crataegus)ولیک  elbursensis L.)

63053لطفی زادهخدیجه49
برف زیشناسایی  ترکیبات عصاره هیدروالکلی برگ گیاه آالله 

(Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.)  میوه دهیمرحله فنولوژیکی در

49793بویری ده شیخآناهیتا50
وهستان      کگیاه دارویی لعل تبادالت گازی ارزیابی تغییرات میزان رنگیزه های فتوسنتزی و 

(Oliveria decumbens)  پاسخ به کاربرد باکتری های محرک رشد و هورمون جیبرلیندر

پاییز و زمستانبررسی میزان لکتین کل موجود در پیکره دارواش مستقر بر پایه انجیلی در فصل56626یوسف وندساناز51

68213استاد ملکرودیریحانه52
تحت (.Calendula officinalis L)گیاه دارویی همیشه بهار بررسی خصوصیات رشد و نموی 

در منطقه رشتکودهای آلی تاثیر 

یاه ریحان بر برخی از ویژگی های زراعی گورمی کمپوست اثرات بکارگیری  محلول پاشی آهن و 11598عالییشیما 53
(Ocimum basilicum)

ارزیابی برخی ترکیبات فنلی و فالونوئیدی در میوه، برگ و دانه ازگیل64891عرفانی مقدمجواد54

64577جوادیحامد 55
تأثیر سطوح کود نیتروژن غنی شده با گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد زنیان 

(Trachyspermum ammi L.)  شرایط تنش کم آبیدر

36381رضاقلیمریم56
وژیکی و مورفولوژیکی، فیزیولویژگی های نانو ذرات سبز مس و روی بر محلول پاشی بررسی 

 (.Dracocephalum moldavica L)شیمیایی گیاه دارویی بادرنجبویه 

68130حکیمییوسف57
تحت تیمار  کبیر خشخاشدر آنتی اکسیدانی بررسی تغییرات میزان فنل کل، فالونوئید و ظرفیت 

و متیل جاسموناتسالیسیلیک اسید 
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زینتی، فضای سبز و طراحی منظرگیاهان : محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

25573هاشمیسیده طیبه1
د نفتالین اثرات نوع محیط کشت و غلظت های مختلف اسید ایندول بوتیریک و اسی

pomifera)آمریکایی استیک بر ریشه زایی  توت  Maclura)

53023خوش نشین گلی لرزدنیا2
های هورمونی بررسی خصوصیات مرفولوژیکی چند ژنوتیپ نسترن وحشی و اثر تیمار

بر تکثیر جنسی و غیرجنسی

نگاهی به کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت گیاهان زینتی90731کاظمیفاطمه3

73847رجب پورزهرا4
های شقایق کوهی زرد¬مطالعه شمارش کروموزومی ورفتارمیوزی برخی جمعیت

(Glaucium flavum)  استان تهراندر

37343امیردهیالهام5
صیات بررسی اثر دور آبیاری و سوپر جاذب های پلیمری و معدنی روی برخی از خصو

Festucaچمن فستوکا  arandinacea

ش خشکیتاًثیر نانو کود سیلسیوم برخصوصیات مورفولوژی گل میمون تحت تن46709اکبریسعیده6

هریبررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز ش42150عباسی دشتکیپریسا7

پاسخ موفولوژیکی گل نرگس به کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید21898اکبرپورمعصومه 8

بام سبز در ایرانچالش های فرصتها و 31160هوشمند سروستانیعلی اکبر9

43273جوانبختمائده10
شمعدانی                بررسی اثر کمپوست تفاله شیرین بیان بر رشد و نمو گیاه  

(Plargonium × hortorum ‘Maveric Rose’)

15114مجد تیموریسید محمد رضا11
استفاده از ورمی کمپوست و با  (Freesia refracta)بهبود برخی صفات گل فریزیا 

هیومیک اسید در مراحل مختلف رشد

یا              فریزتاثیر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر برخی ویژگی های رشد گل 59992مجد تیموریسید محمد رضا12
(Freesia refracta)

ا کرونا و پسهمه گیری نقش کشاورزی شهری در پاسخ به امنیت و ایمنی غذایی در 26625خدیوآرمان13
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یاثر نسبت های مختلف نیتروژن به پتاسیم بر شاخص های رشد کلم زینت96069فتاحی دهکردینجمه14

رگس بر صفات رویشی گل ن( کود مرغی و عصاره جلبک)اثر جمعیت و کودهای آلی 78314بیاتحسن15
(Narcissus tazetta L.)

اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و بیوچار بر ریشه زایی ارقام سانسوریا98865خواجهپریسا16

34841بیاتحسن17
ات رشدی تأثیر محلول پاشی کودهای کالت آهن و روی با بنیان های نانو بر خصوصی

 (.Narcissus tazetta L)و زینتی گیاه نرگس 

نقش فضای سبز در کاهش عرضه مواد مخدر77811میربیک سبزواریشیرین18

لیزیانتوس                تاثیر آرباسکوالر میکوریز بر رشد اولیه گیاه زینتی 19949خندان میرکوهیعزیزاله19
(Eustoma grandiflorum)

کلمن       سیبر سطح برگ نشاء و تاریخ گلدهی جیبرلیک اسید اثر سطوح مختلف 62020غالمیان دهکردیبدری20
(Cyclamen persicum) 

53236دوست بینناهید21
حت تنش با بررسی تاثیر جلبک دریایی و کود دامی بر بهبود رشد چمن آفریقایی ت

ترکیبات آللوپاتیک

74937صادقیسهیال22
 Orangeرقم  (Alstroemeria aurea)گل آلسترومریا ویژگی های بهبود برخی 

Queen کبا کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید در شرایط کشت هیدروپونی

45033صادقیسهیال23
ژیکی تاثیر کاربرد برگی سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات مورفولو

تحت شرایط کشت  ’Orange Queen‘رقم  (Alstroemeria aurea)آلسترومریا
بدون خاک

32119اعالییمیترا24
حت تاثیر اثر غلظت های مختلف سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه داغداغان ت

باکتری  باسیلوس سوبتیلیس

مشک بررسی اثرات فضای سبز شهری بر خصوصیات روحی و روانی شهروندان اندی40078کرکئیعارف25
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و فناوری پس از برداشتفیزیولوژی : محور-پوسترها

عنوان مقالهکد مقالهنام خانوادگینامردیف

بر رنگ پوسته و مغز ارقام مختلف پستهخشک کردن تأثیر دماهای مختلف 48573حسنی احمدآبادیآرزو 1

2
60216مبارکیالدن

دولسه ویتا  مورفولوژیکی رز رقمویژگی های ثأثیر سطوح مختلف سیلیکات کلسیم بر 
(Rosa hybrida.cv. Dolce Vita)

3
93346جوانمردیزهرا

لولز بر عمر پس اسانس آویشن باغی، پونه و پوشش کربوکسی متیل سنانو امولسیون تأثیر 
توت فرنگیاز برداشت میوه 

مختلف برداشتزمان های تغییرات کیفی میوه سه رقم نارنگی طی 15120سیدیاعظم4

30085مالییسمانه5
تأثیر تیمار پالسمای سرد بر ویژگی های سطحی  پسته تازه رقم احمد آقایی 

(Pistachia vera L.)

6
67194رجب صدوقیمهسا

عال شده با پالسما با استفاده از تیمار آب فپسته تر ارزیابی سفتی و فعالیت آنتی اکسیدانی 
طی انبارمانی

7
17148جعفریاعظم

یوه انار رقم ممشخصه های پیش از برداشت اتفن و جیبرلین بر برخی محلول پاشی تأثیر 
شیرین شهوار  

72042کریمیفرانک8
ت اثر پوشش زیست فعال آلوئه ورا بر پوسیدگی و برخی ویژگی های کیفی پس از برداش

توت فرنگی 

9
82656جوانمردیزهرا

سلولز بر عمر پس اسانس آویشن باغی و پونه و پوشش کربوکسی متیلنانو امولسیون تأثیر 
توت فرنگیاز برداشت میوه 

10
15599شاه اویسیآوات

ر حفظ کیفیت داکسید روی رس و نانو ذرات و پلی اتیلن کاربرد بسته بندی های فعال بر پایه 
پس از برداشت میوه توت فرنگی  

تأثیر پوشش آلژینات و دمای انجماد بر برخی خواص فیزیولوژیک پسته تازه76117پاکدامننجمه11

انارآریل های حفظ کیفیت پس از برداشت بر UV-Cپرتوتابیتأثیر 46654رستگارسمیه12

13
68520میرزاعلیان دستجردیعبدالمجید

رایط تاثیر  اسانس های گیاهی در مهار رشد قارچ های کپک سبز و آبی لیموترش در ش
درون شیشه ای 

‘یاقوتی’ رقمبر کیفیت و عمر انبارمانی میوه انگورآلوئه ورا تاثیر کاربرد پوترسین و ژل 79800تقی پورشیرین14
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15
32711کرمیمحمدجواد

کاهش بار میکروبی دو رقم خرمای بر (H2O2)اثر پراکسید هیدروژن 
مضافتی و زاهدی

16
49327عصارپدرام

اثرات تیمارهای پس از برداشت غوطه وری در محلول های اسید 
ار شیرین سالسیلیک و کیتوسان بر حفظ کیفیت اناردانه های رقم شهو

20037سیاریمحمد17
ی رقم اثر کاربرد تدخینی ازن بر کیفیت و عمر انباری میوه توت فرنگ

پاروس

پسته تراثر آب فعال شده با پالسما بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی36584رجب صدوقیمهسا18

ه و قرمزسیاگوجه فرنگی بررسی میزان رنگیزه آنتوسیانین در دو رقم 84010رمضانی سربندیمجید19

95840باقریفرود20
با بررسی خصوصیات ظاهری و حسی برش های سیب پوشش داده شده

آلژینات کلسیم

85705امینیفاطمه21
راز تولید سوخک در سوخ نرگس شیویژگی های اثر تیمار دمایی بر 

(Narcissus tazetta) 

22
20019غالمیمحمد علی

فعالیت بندی و دمای انبارداری بر میزانبررسی  اثر انبارداری، نوع بسته 
آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه گالبی خاردار

56267صادقیفاطمه23
آن در بررسی دینامیک گل و میوه دهی گالبی آسیایی و امکان کاشت

استان زنجان

رنگیاثر گابا و کلرید کلسیم بر فیزیولوژی پس از برداشت گوجه ف57630حیدریهانیه24

51306احمدی مجدمعصومه25
ر گل پاشی برگی گلیسرول بر عمر گل بریده و تعادل آب دتاثیر محلول

بریده رز 

41085احمدی مجدمعصومه26
ز رقم تاثیر کربنات منیزیم به عنوان عامل ضد تعرق بر عمر گلجای ر

سامورایی 

65662مزروعی سبدانیعارفه 27
کیفی ی های ویژگاسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر درون پوشانی تأثیر 

دانه انار

28
16817ناظوریفاطمه

ی بر ویژگی تاثیر انواع مختلف پوشش خوراکی و ترکیبات آنتی اکسیدان
Pistacia)های کیفی پسته تازه رقم احمد آقایی  vera cv. Ahmad-

aghaei) انبارمانیطی

34413ناظوریفاطمه29
کبری طی رقم اپسته تر کیفی ویژگی های تاثیر انواع پوشش خوراکی بر 

انبارمانی

ی میوه لیموترشبررسی اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر میوه انبارمان24593ناظوریفاطمه30

85679باقریفرود31
ول مدت بهبود خصوصیات میکروبی و بافتی سیب تازه برش خورده در ط

نگهداری 
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32
48035باقریفرود

وشش داده بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی برش های سیب پ
شده با آلژینات کلسیم

33
80541سلیمانیحمید 

چ             قاربررسی تاثیر استفاده از اسانس  نعناع فلفلی بر کنترل  
(Aspergillus flavus)  پستهدر

34
28890امین زادهریحانه

و منبع قبل از برداشت و غوطه وری پس از برداشت با دمحلول پاشی تأثیر 
کیفی پس از برداشت آریل انارویژگی های روی بر 

35
95982موالئیساناز

 اکسیدانی اثر تیمار پس از برداشت خشکی جزئی پوست بر فعالیت آنتی
Punica)میوه انار   granatum L. cv. Malase Saveh)  طی دوره

انبارمانی

36
78835اکبرمحمد علی

کیفیت پس از برداشتبر uv-cفرابنفشبررسی اثر کلرید کلسیم و اشعه 
Ziziphus)میوه کنار هندی  maurtiana)

37
10795تموزخواهلیال

ی و عمر پس از تاثیر تیمار کلرید کبالت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک
برداشت گل شاخه بریده رز رقم جومیلیا

37783ساریخانیسعادت38
یت میوه انار بررسی اثر اسانس نعناع فلفلی بر عمر پس از برداشت و کیف

رقم رباب

39
98513عصمتیمریم

وسط ممانعت از زرد شدن گیاه جعفری فرنگی معطر در پس از برداشت ت
و سولفیدهیدروژنمتیل سیکلوپروپن -1اکسید، -تیمارهای نیتریک

نقش کارجینان در بهبود انبارمانی میوه پرتقال والنسیا41283امیریزهراالسادات40

41
73194عابدی قشالقیابراهیم

یت میوه بررسی اثر تیمارهای مختلف هرس تابستانی بر کمیت و کیف
کیوی فروت رقم هایوارد در زمان برداشت و طی دوره انبارمانی

42
73622میرعبدالباقیمیترا

ید اثر مقادیر مختلف آهک خاک در صفات پومولوژی میوه ارقام و ارقام ام
در طول دوره نگهداری در سردخانه"به"بخش 

43
21802زارعمیترا

سپرمین بر اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی گاماآمینوبوتیریک اسید و ا
برخی شاخص های فیزیولوژیک گل شب بو

بواثر گابا و اسپرمین بر برخی شاخص های مورفولوژیکی گل شب57308زارعمیترا44

زغال اختهبر عمر انبارمانی و کیفیت میوه کلرید کلسیم اثر 46372قاسمیمصطفی 45

46
97782شریفانیمحمدجواد

دما، بررسی امکان نگهداری نشاهای آماده در انبار با استفاده از تیمارهای
نور و محلول پاشی

مقایسه درصد روغن و خصوصیات میوه ارقام بومی منطقه طارم  75267ابوذریابوذر47
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24265شفائی چروشزینب48
Pyrus)ارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گالبی آسیایی  serotina

Rehd.)  دیدگاه مصرف کنندهاز

49
78689عاقبتیفاطمه

ختر تحت بررسی مهم ترین ترکیبات شیمیایی موجود در برگ بریده گل ا
دخانه ایبرهمکنش اسید جیبرلیک و بنزیل آمینوپورین در شرایط سر

50
65321عاقبتیفاطمه

ر روابط آبی بررسی اثرات متقابل بنزیل آمینوپورین و اسید جیبرلیک ب
برگ های بریده گل اختر در زمان نگهداری در دمای محیط

51
69130فریدونیحسن

وصیات کیفی بررسی تاثیر شدت اشعه یووی سی بر میزان پوسیدگی و خص
میوه پرتقال رقم تامسون ناول

52
23410سماواتیاننعیمه

گنی دما در بررسی شیرین شدن در دمای پایین در سیب زمینی  بر اثر ناهم
(CFD)سردخانه با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی 

53
55191حسن زادهمعروف

یمیایی و کاربرد پس از برداشت اسانس مرزه سهندی بر خصوصیات بیوش
آنتی اکسیدانی توت فرنگی رقم آلبیون

54
12813حسن زادهمعروف

ی و عمر بررسی اثر نانو کیتوسان و ذرات نانو نقره بر برخی خواص کیف
گلجایی گل شاخه بریده رز رقم جوملیا

55
44176حیدریاسماء

افته بر ماندگاری و تاثیر ترکیبی امواج فراصوت و بسته بندی اتمسفر تغییری
Punica)کیفیت آریل انار  granatum L)  شیشه کپرقم

56
56920رضاییعزیز

فرنگی                        افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توت 
(Fragaria × ananassa Duch)   استفاده از موسیالژ و با

گیاهیاسانس های 
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57
69267هاشم آبادیداود

و اثر غلظت ها و روش های مختلف کاربرد پوترسین بر عمر گلجایی
میخک             صفات وابسته به آن در گلهای شاخه بریده 
(Dianthus caryophyllus L.)

86422هاشم آبادیداود58
ده پرنده شاخه بریگل های تاثیر منابع قندی بر ماندگاری پس از برداشت 

بهشتی

59
99328رنجبراعظم

ده موثره اثرات ترکیبی بسته بندی با پوششهای پلیمری متفاوت و ما
نی ریزسینامالدئید بر خصوصیات کیفی و ماندگاری اناردانه رقم رباب

62834زارعشهرام60
یوه لیمو اثر نانوسیلیس و آب فعال شده با پالسما بر کیفیت انباری م

شیرین

ن اثر عصاره آویشن و جلبک روی کیفیت انباری میوه لیمو شیری37275زارعشهرام61

72759آتشیراضیه 62
عمر مفید تاثیر عصاره جلبک دریایی، موسیالژ اسفرزه و دما بر کیقیت و

انباری گوجه فرنگی

63
95748صائبیمحمدرضا

سکوربیک بررسی کاربرد پس از برداشت امواج فراصوت بر تغییرات اسید آ
(Berberis vulgaris)و رنگ میوه تازه زرشک بی دانه 

64
11444کرکئیعارف

ذب محلول، بررسی اثر نور با کیفیت های متفاوت بر میزان آنتوسیاین ، ج
دولس ’رقم (.Rosa hybrid L)مالون دی آلدهید و عمر گلجایی رز 

‘ویتا 

34844کدخداییسمیه65
گالبی KS8و KS6بررسی میزان کلسیم و سفتی بافت میوه دو رقم 

آسیایی 

66
79441کرباسیمریم

و هیبریدهای حاصل ازملون ها مطالعه سرمازدگی در میوه های برخی از 
آن ها در مرحله پس از برداشت

67
91178حیدری کروشگلرخ

هال کاهش قهوه ای شدن و حفظ کیفیت گل شاخه بریده نرگس رقم ش
(Narcissus tazetta L. cv. Shahla)  سید استفاده از سالیسیلیک ابا

68
80697ولی زاده کامرانرعنا

وژیک میوه و برخی خصوصیات فیزیولآنتی اکسیدانی مقایسه ترکیبات 
مرکبات موجود در بازار شمالغرب ایران

54

https://irhc2021.vru.ac.ir:آدرسبه سایت به مراجعه -بازدید از پوسترها 



55


