
  برنامه زمانی دومین سمپوزیوم ملی میوه هاي ریز

  7:30ت عاز سا  1397شهریور  14پذیرش: چهارشنبه 

  30/8-10  شهریور 14: چهارشنبه افتتاحیه

  10  ایران اسالمی جمهوري سرود و قرآن تالوت

  5  نماهنگ دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساري

  5  علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساري ریاستخیر مقدم 

  10  خیر مقدم ریاست سازمان جهادکشاورزي استان مازندران

  5  نماهنگ استان مازندران ( جاذبه هاي و مناطق دیدنی استان)

  15  سخنرانی آقاي مهندس طهماسبی معاونت محترم  امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزي

  15  وزارت جهاد کشاورزي کل میوه هاي سردسیري و ریزدکتر حاجی وند مدیر سخنرانی آقاي 

  10  ایران باغبانی علوم انجمن ارزانی نایب رئیس دکتر آقاي مقدم خیر

  10  خیر مقدم دبیر سمپوزیوم ملی میوه هاي ریز

  

  10-10:30پذیرایی     

  

  حاجی وند، دکتر کاظم ارزانی، دکتر حسین صادقی دکترمهندس طهماسبی، اعضاي پانل:   بخش اول

  زمان  عنوان سخنرانی  سخنران

  10:30-11:00  نقش میوه هاي ریز در حوزه علم و فناوري امنیت غذایی کشور  محمد علی نجاتیان

  11:00-11:30  انگور در سرما به مقاومت مولکولی هاي مکانیزم  علی عبادي

  11:30-12:00  ایران در فرنگی توت تحقیقات ارزیابی  محمد کوشش صبا

  12:00-12:30  بومی ریز ايه میوه سایر توسعه براي موفق الگویی مازندران استان در سیاه تمشک توسعه و تحقیق همراستایی  مهدي حدادي نژاد

  نماز و ناهار

  بیژن کاووسی، دکتر علی عبادي، دکترمحمد علی نجاتیان اعضاي پانل: دکتر  دومبخش 

  زمان  عنوان سخنرانی  سخنران

  14:30-14:45  د انگور در شرایط تنش خشکیشتاثیر تغذیه بر  برخی صفات فیزیولوژیک و ر  مهدیه غالمی

  14:45-15:00  ارزیابی مقاومت به سرماي انگور رقم بیدانه سفید تحت تاثیر محلول پاشی پاییزه  حدیثه حقی

د کل فعالیت آنتی اکسیدانی و محتواي فنل و فالونوئی تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر  ملینا سرابندي

  در دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور

15:15-15:00  

  15:15-15:30  تاثیر غلظت هاي مختلف کیتوزان بر عمر انبارمانی انگور رقم بیدانه سفید  موسی رسولی

  15:30-15:45  مراغه آذربایجان شرقیارزیابی خصوصیات ارقام انگور کشت شده در شهرستان   سمانه حکیم نژاد

  16:00-16:30پذیرایی

  یزدان قلی خزائی پول، دکتر داوود بخشی، دکتر مالک قاسمی، دکتر بابک عدولی اعضاي پانل: دکتر  سومبخش 

  زمان  عنوان سخنرانی  سخنران

  16:30-17:00  پونیکهیدرو گلخانه در فرنگی توت تولید ;موردي مطالعه ریز، هايمیوه ايگلخانه تولید اقتصادي بررسی  حسین صادقی

  17:00-17:15  ارزیابی دو قلویی شدن میوه کیوي در مناطق مختلف استان گیالن  حمیده پوروردي

  17:15-17:30  بررسی زمان گل انگیزي در کیوي فروت رقم هایوارد  ابراهیم عابدي قشالقی

  17:30-17:45  عملکرد و کیفیت میوه کیوي رقم هایوارد در شرق گیالنتاثیر کود آبیاري نیتروژن بر  سجادعلیزاده فکجور

  17:45-18:00  بررسی تاثیر تعداد و طول بازو در باردهی تاك هاي جوان کیوي فروت بابک عدولی

  18:00-20:00  بازدید از مناطق دیدنی شهر ساري (میدان ساعت، موزه و منزل قدیمی کلبادي)

  20:00-:21شام



  

  15/6/97پنج شنبه روز دوم: 

  حسین ساریخانی، دکتر حمیدرضا روستا، دکتر کامران قاسمی، دکتر ویدا چالوي اعضاي پانل: دکتر  چهارمبخش 

  زمان  عنوان سخنرانی  سخنران

  8:30-8:50  کاربرد اسیدآمینه ها در سیستم کشت بدون خاك روي ویزگی هاي ارقام توت فرنگی  سمیرا بیدکی

بستر هاي کشت مختلف بر رشد و علظت رنگیزه هاي گیاهی توت فرنگی در دو سیستم اثر    حمیدرضا روستا

  کشت هیدروپونیک و آکواپونیک

9:10-8:50  

  9:10-9:30  بررسی کارد نوردهی مصوعی در پروروش توت فرنگی  حسین ساریخانی

  9:30-9:45  کشتابمقایسه کشت عمودي و افقی بر عملکرد و کیفیت ارقام تجاري توت فرنگی   امیرکیلدشتی

اثر تیمار براسینواستروئید بر میوه توت فرنگی رقم هاي اروماس و پاروس تحت شرایط تش   ابراهیم لطیفی خواه

  شوري ناشی از کلرید سدیم در شرایط کشت بدون خاك

10:00-9:45  

  10:00-10:30پذیرایی

  حسین صادقی، دکتر مهدي رضایی، دکتر حسین مرادي اعضاي پانل: دکتر  پنجمبخش 

  زمان  عنوان سخنرانی  سخنران

  F1 10:45-10:30)از هیبریدهاي بین گونه اي زرشک (نسل  انتخابی هاي نوتیپژ میوه خصوصیات  مهدي رضایی 

  10:45-11:00  خصوصیات تغذیه اي  دوازده ژنوتیپ زرشک بومی ایران  مهسا خدابنده

  11:00-11:15  بر عملکرد دو رقم تمشک سیاه خاردار و بی خار Vو  Iاثر سامانه هاي داربست   علیرضا عفتی

  11:15-11:30  بررسی نسبتهاي مختلف نیتروژن، پتاسیم و فسفر بر صفات ارقام مختلف تمشک سیاه در گلخانه  امیر علی محمدي

  11:30-11:45  برنامه اي راهبردي در تحقیقات ذغال اخته  مجید گل محمدي

      

  11:45-12:45  قطعنامه و ارایه گزارش دبیر اجرایی  اختتامیه

      

  نماز و ناهار  

  

  

  13:30-17:00  آشنایی با زیست فناوري توت فرنگی  )202(سالن  کارگاه علمی

  13:30-17:00  مدیریت تغذیه در  پرورش توت فرنگی  )302کارگاه علمی (سالن 

  

  

  

  16/6/97روز سوم: جمعه 

  علمی (ویژه ثبت نام کنندگان در بازدید)بازدید 

  زمان  مکان  موضوع

  5:45  از میدان اصلی دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساري  حرکت

  7:45  پارك ساحلی سی سنگان  صبحانه

  11:00  پژوهشکده مرکبات ومیوه هاي نیمه گرمسیري رامسر (بازدید تحقیقات، کلکسیون و ارقام کیوي)  بازدید اول

  13:00  رامسر  نماز 

  14:00  شرکت ایران تمشک باغ گردشگري تمشک سیاه  ناهار

  16:00  شرکت دامون کشت رامسر باغ تجاري تمشک سیاه  ومدبازدید 

  21:00  دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساري  شام

 


