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 زیر یوه هایم  یمل موین سمپوزیدوم  Aگروه   یپوسترهاست یل

 41/6/31صبح چهارشنبه  41از ساعت 

 نه ارائهیزم عنوان مقاله سندگان مقالهینو ارسال کننده فیرد

1 
خدابنده مهسا 

    یشهرک

 مهسا خدابنده

mahsakhodabande@gmail.com ,د یمج

 یاحمد بالندر, Azizi@um.ac.ir یزیعز

Balandary1339@yahoo.com 

پ یبذر ژنوت یکرومورفولوژیمطالعه ماکرو و م

  زرشک  یبوم یها
 یبه نژاد

2 
 یصالحرضا 

    یملک آباد

 یملک آباد یرضا صالح

rezasalehi.m94@gmail.com ,یحداد یمهد 

رضا ر یام , mehdihadadi@gmail.comنژاد

   ar.akbari95@gmail.com یاکبر

اه خاردار توسط صفات یارقام تمشک س ییشناسا

  ک بذر یمورفولوژ
 یبه نژاد

 یرضائ یمهد 3
 mhrezaei@shahroodut.ac.ir یرضائ یمهد

 Porebarhimi@dhat.com یمیفائزه پورابراه,

وه چهار یم یکیات مورفولوژیتنوع خصوص

شاهرود و مناطق  یوحش یت از زرشک هایجمع

 یخراسان رضو

 ینژادبه

4 
 یرعلیام

 یمحمد

 یمحمد یرعلیام

amiralimohammadi72@yahoo.com ,  رضا

 نژاد یحداد ی, مهدینوروز والشد

ارقام مختلف  یخ گلدهیم بر تاریر اقلییاثر تغ

   یاه در ساریتمشک س
 میر اقلییتغ

 یرضا صالح 5
 نژاد یحداد یمهد

mehdihadadi@gmail.com , قرا ییال موالیل 

Lmolaie59@yahoo.com 

 یایغوره و آبغوره شش رقم انگور و مزا یبررس

 متفاوت یم هایآن در اقل

و  ییارزش غذا

 ییودار

 یصالحمه یفه 6
 , fahime.salehi@znu.ac.ir    یمه صالحیفه

 یعیرب یول , Saedi.F@znu.ac.irیبا ساعدیفر

rabiei@znu.ac.ir 

 یفرنگتوت ییو دارو ییت غذایبر اهم یمرور
و  ییارزش غذا

 ییدارو

7 
 یخلق یعل

 اشکلک 

  , kholghie@gmail.comاشکلک یخلق یعل

 ینیقزو یمحمود قاسم نژاد ,رضا فتوح

 یهاد در باز شدن جوانهیانامیدروژن سیر هیتاث

وارد یرقم ها یویک یهاتاک یزمستانه و گلده

 النیدر شرق استان گ

و  یبه زراع

 دیت تولیریمد

8 
ل یماعاس

  یروتیپ

 دلجو ینظر محمد جواد

nazarideljou@yahoo.com ,یروتیل پیاسماع 

esmailpiroty@gmail.com 

 یانگور رشه به محلول پاش یکیولوژیزیواکنش ف

 میسولفات پتاس

و  یبه زراع

 دیت تولیریمد

9 
محمدرضا 

 خالص  یعجم

     خالص یمحمدرضا عجم

ajamikhales@yahoo.com , ید رحمانیام 

ajamikhales@yahoo.com 

ط یدر شرا یاقوتیرقم زودرس نمودن انگور 

 یگلخانه ا

و  یبه زراع

 دیت تولیریمد

11 

 

 یمجتب

 طاهرپور 

 طاهرپور یمجتب

mojtaba.taherpour@yahoo.com 

 ییرایه برگیو نوع پا یرطوبت یاثر بسترها یبررس

 دیدانه سفیوند انگور رقم بیپ ییشه زایو ر

و  یبه زراع

 دیت تولیریمد

  یکاووسژن یب 11
 یفره ینیحس

sseini.farahi@gmail.com ,m.hoیبا اسدیز 

مار یبه زمان هرس و ت یواکنش انگور عسکر

 در محل زخم هرس یسولفات رو

و  یبه زراع

 دیت تولیریمد
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z.asadi.eng@gmail.com 

12 
م یحکسمانه 

 نژاد 
 م نژادیسمانه حک

s.hakimnejad@modares.ac.ir 

ات ارقام انگور کشت شده در یخصوص یابیارز

 یجان شرقیتان آذرباشهرستان مراغه اس

و  یبه زراع

 دیت تولیریمد

   اکرم یوسفی 13
  akram.yosefi@ymail.comیوسفیاکرم 

   نژاد یحداد ی,مهد ین مرادیحس,

د یم و کلریت سدیپوکلریه یاثر ضدعفون یبررس

  یتمشک فرنگ یاشهیوه بر کشت درون شیج

کشت بافت و 

 یست فناوریز

    یچالودا یو 14

 

 af.koohsari@yahoo.com یافسانه کوهسار

 یچالودا یو

 

م و زمان یت سدیپوکلریمختلف ه یهااثر غلظت

 Fragaria x) یبذر توت فرنگ یبر سترون ساز

ananassa )  

کشت بافت و 

 یفناورستیز

15 
اکرم 

    یوسفی

 

 akram.yosefi@ymail.com یوسفیاکرم 

  نژاد  یحداد ی,مهد ین مرادی,حس

 

زنمونه یر یوه در ضدعفونید جیاثر کلر یبررس

  خار  یاه بیتمشک س یها

کشت بافت و 

 یفناورستیز

16 

 

محمد 

 گردکانه 

  , mgerdakaneh@gmail.comمحمد گردکانه

  AMozafari@uok.ac.irیاکبر مظفر یعل

 یرحمت اله غالم,

i.rahmat@yahoo.comgholam 

رشد بر  یهامختلف تنظیم کننده یاثر غلظت ها

 یفرنگ¬باززائی و پرآوری شاخساره ارقام توت

(Fragaria ananassa Duch). 

 

کشت بافت و 

 یست فناوریز

 زاده یعلز یپرو 17

  sooroosh_125@yahoo.comزادهیز علیپرو

 زاده ید سودائیحم,

sooroosh_125@yahoo.com 

 و تقاضا محورک یک،کشت ارگانیآکواپون
ک و یکشت ارگان

 تقاضا محور

18 
سامان 

 پور عثمان

  saman.wave@yahoo.comپورسامان عثمان

  saman.wave@yahoo.comیاکبر مظفر یعل,

  saman.wave@yahoo.comیناصر قادر,

 یهیت رنگ )کروما( و زاویشاخص اشباع یبررس

 یفرنگتوت یوهیدر م یو در اثر تنش شوریه

ک یس و جاسمونیلیسمار نانوذراتیر تیتحت تأث

 ستم کشت بدون خاکید در سیاس

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

19 
 یزدان قلی

    پول یخزائ

 پول ییخزا یزدان قلی

yazdankhazii@gmail.com , یسلطانمعصومه 
 yazdankhazii@gmail.com  

  تنش درجه حرارت در کیوی 
و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

21 
 یکمالد یمج

   جامخانه 

، عادل   mav.kgk@gmail.com ید کمالیمج

زاده، لیجواد اسماع، محمدی، ابوالحسن کاظمییایک

 یوسف قاسمینژاد، یحداد یمهد ،یدن مرایحس

 

از صفات توت  یک بر برخیلیسیسالدیاثراس

   یرقم کاماروسا در تنش شور یفرنگ

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

21 

 

ه یمهد

    یمیکر

  , mah.kara@yahoo.comیمیه کریمهد

   یخانی,حسن سار یمنصور غالم

ارقام  یفرنگتوت ییایمیوشیب یهاواکنش

  آروماس و سلوا به تنش بلند مدت ازن 

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

22 

د یمج

 یلیاسماع

   زاده 

 زاده یلید اسماعیمج

 esmaeilizadeh@vru.ac.ir  

با  یپاشو محلول یدهاثر تعداد دفعات محلول

 یکم یها یژگین و ویم بر تعداد گل آذیپتاس

ستم آب یرقم پاروس در س یوه توت فرنگیم

  کشت 

ش و تن یولوژیزیف

 یطیمح یها
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 ینقرباپرستو  23

 

 یپرستو قربان

ghorbani.parastou@gmail.com د ی,سع

,احمد  eshghi.saeid@gmail.com یعشق

,اختر  ahmadershadi@yahoo.com یارشاد

,فاطمه  shekafandeha@yahoo.comشکافنده 

   razzaghi@shirazu.ac.ir یرزاق

 

 یبر برخ in vitroط یاثر سولفات منگنز در شرا

 یور تحت تنش خشکانگ یرشد یپارامترها

(cv. Thompson Seedless Vitis vinifera) 

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

24 
ثه یحد

    یحق

 

 ی,ول haghi.hadiseh@gmail.com یثه حقیحد

 ی,احمد ارشاد rabiei@znu.ac.ir یعیرب

ahmadershadi@yahoo.com یهنگ رضو,فر 
frazavi59@yahoo.com   

 

د یدانه سفیانگور رقم ب یمقاومت به سرما یابیارز

  زه ییپا یبرگ یر محلول پاشیتحت تاث

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

25 
ه یهان

    یبهکام

  hbehkami71@gmail.comیه بهکامیهان

  alifarokh@alumni.ut.ac.irرضا فرخزادیعل,

   ال مؤتمن فریا خوش اندام ,لیلع,

دانه یمختلف انگور رقم ب یر اندام هاع بور دیتوز

 یط تنش بور و محلول پاشیقرمز تحت شرا

  ل جاسمونات یمت

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

  یسرابندنا یمل 26
رضا یعل , lena.sadr@yahoo.comینا سرابندیمل

  alifarokh@alumni.ut.ac.irفرخزاد

ت یونات بر فعالل جاسمیمت یر محلولپاشیتاث

دکل در یفنل و فالونوئ یو محتوا یدانیاکسیآنت

 ت بوریط سمیدو رقم انگور تحت شرا

و  یولوژیزیف

 یطیمح یهاتنش

27 

فاطمه 

 یجعفر

  یادیص

      یادیص یفاطمه جعفر

fjsayadi1991@gmail.com , ده عظمت یس

  azmiri2006@gmail.comیریم

ه یثانو یت هایبر متابول یاریکم آب بر اثر یمرور

 زیر یوه هایم

و  یولوژیزیف

 یطیمح یهاتنش

28 

 

زهرا 

  یرفتاحیم

 

 mirfattahi_z@ut.ac.ir یرفتاحیزهرا م

 

 یاستات: حد واسط بهبود دهنده تحمل به شور

 یدر توت فرنگ

و  یولوژیزیف

 یطیمح یهاتنش

29 
 یمهد

  یفره ینیحس

 یغانمهرناز ارم

m.hosseini.farahi@gmail.com ,یمهد 

 یفره ینیحس

m.hosseini.farahi@gmail.com ,یخان 

   m.hosseini.farahi@gmail.com یشاکرم

و  یشن باغیکاربرد پس از برداشت اسانس آو

انگور  یزش حبه هایبر کاهش ر ینعناع فلفل

 یعسکر

 یبرداشت، فرآور

 یو بازار رسان

31 
 یسهرابجمال 

   ا ین

 این یجمال سهراب

jamal.sohrabinia@gmail.com ,یناصر قادر 

n.ghaderi@uok.ac.ir ,یدین تمجیفرد 

 f.tamjidi@uok.ac.ir 

توزان بر یتوزان و نانوذرات کیاثر پوشش ک

 ینگهدار یانگور رقم رشه ط یفیک یهایژگیو

   در سردخانه

 یبرداشت، فرآور

 یو بازار رسان

31 
 یمهد

  یفره ینیحس

 یمهرناز ارمغان

om ,m.hosseini.farahi@gmail.cیمهد 

 یفره ینیحس

 

شن یآو یاهیگ یهاراسانسیتاث

.( و نعناع L Thymus.vulgaris)یباغ

 یبرداشت، فرآور

 یو بازار رسان
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http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=57
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=61
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=61
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=61
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=121
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=60
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=60
http://smallfruits.sanru.ac.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=121


 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – 4931شهریور  41و  41 -های ریزدومین سمپوزیوم ملی میوه

 

4 

 

m.hosseini.farahi@gmail.com ,یخان 

   m.hosseini.farahi@gmail.com یشاکرم

( بر پس از L Mentha piperita).یفلفل

  یبرداشت انگور عسکر

 

32 

 

معصومه 

  یشکر

   m_shokri38@yahoo.com یرمعصومه شک

ت انگور رقم یمختلف ترب یهاستمیر سیتأث

 ییایمیوشیو ب یکیزیف یهابر شاخص یفخر

 یوه در دوره انبارمانیم

 یبرداشت، فرآور

 یو بازار رسان

33 
معصومه 

  یشکر
   m_shokri38@yahoo.com یمعصومه شکر

توزان بر عمر یمختلف ک یهار غلظتیتأث

 دانهید بیانگور رقم سف یانبارمان

 یت، فرآوربرداش

 یو بازار رسان

34 

 یمجتب

ل یاسمع

   زاده 

 ل زادهیاسمع یمجتب

medicinalplants.mojtaba@gmail.com 

 یمحمد یرعلیام,

 m Amiralimohammadi72@yahoo.co 

 یل و رزماریزنجب یاهیگ یاثر عصاره ها یبررس

  رقم کاماروسا  یش عمر توت فرنگیبر افزا

 یبرداشت، فرآور

 یو بازار رسان

35 

م یمر

 یدهستان

  یاردکان

 یاردکان یم دهستانیمر

mdehestani@ardakan.ac.ir 

با استفاده از "دانه قرمزیب"حفظ رنگ انگور رقم 

توزان در مرحله پس از یچ یپوشش خوراک

 برداشت

 یت، فرآوربرداش

 یو بازار رسان

36 
ل یاسماع

  یروتیپ

     دلجو یمحمد جواد نظر
nazarideljou@yahoo.com , 

  esmailpiroty@gmail.comیروتیل پیاسماع

پس ازبرداشت  ید و ماندگارعملکر یهاشاخص

نانو ذرات  یر محلول پاشیانگور رشه تحت تاث

 میسیلیس

 یبرداشت، فرآور

 یو بازار رسان

    یعابداصغر  37

 

   abediasghar@yahoo.com یاصغر عابد

 

 یوه هایبا نگرش م یمحصوالت باغ یبازاررسان

 زیر

 
 

از  ینهاده ساز

د تا عرضه یتول

  محصول

38 

ه یسم

 یابوالحسن

 یاسوری

 سماء ی، رسول آمیاسورییه ابوالحسنیسم
 ی: مطالعه موردیتولید کیو یمزیت نسب یبررس

 منطقه غرب استان مازندران
 

39 
 یم عابدیابراه

 یقشالق
 ی، مالک قاسمیقشالق یم عابدیابراه

آ بر رکود و ورهیدروژن و تید هیانامیس یبررس

 واردیفروت رقم هایویک یفنولوژ
 

 یو هرمز عباد یرادژن می، بیبابک عدول یبابک عدول 41
تاک یر تعداد و طول بازو در باردهیتأث یبررس

 واردیفروت رقم هایویجوان ک یها
 

41 
-یجواد فتاح

 مقدم
 یژن مرادیو ب یسیمقدم، طاهره رئیجواد فتاح

اثر روش کوددهی بر ویژگی های کیفی میوه ی 

 در سردخانه ینگهدار یکیوی فروت ط
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