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 زیر یوه هایم یمل موین سمپوزیدوم  Bگروه   یپوسترهاست یل

 41/6/31صبح پنج شنبه 8از ساعت 

 نه ارائهیزم عنوان مقاله سندگان مقالهینو ارسال کننده فیرد

  یصالحمه یفه 1
 , fahime.salehi@znu.ac.ir    یمه صالحیفه

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

توت  یوتکنولوژیبر کشت بافت و ب یمرور

 یفرنگ

کشت بافت و 

 یست فناوریز

2 
خدابنده مهسا 

  یشهرک

 مهسا خدابنده

mahsakhodabande@gmail.com 

احمد , Azizi@um.ac.ir یزید عزیمج,

 یبالندر

Balandary1339@yahoo.com 

ک به روش ید آسکوربیزان اسیم یبررس

HPLC وه یدر م یدانیاکس یت آنتیو فعال

 زرشک یبوم یپ هایاز ژنوت یتعداد

و  ییارزش غذا

 ییدارو

3 
ن یام

  یرشکاریم

                     یرشکارین میام

a_mirshekari@yu.ac.ir , یبابک مدن 

babakmadani2010@gmail.com 

 یریز گرمسیوه ریک می یرگلدن ب
و  ییارزش غذا

 ییدارو

4 
ان یباقرحسن 

  یلمراسک

 یان لمراسکیحسن باقر

hassan_bagherianl@yahoo.com 

 یغالمرضا قنبر,

hassan_bagherian@yahoo.com 

 یه حسنیسم,

hasani_s80@yahoo.com ,ا یسوف

 sophia_soroori@yahoo.com یسرور

اه قره قاط یبر گ یمرور

( و Vaccinium arctostaphylos()ی)بلوبر

 یگاه آن در طب سنتیجا

و  ییارزش غذا

 ییدارو

 رضایی منصوره  5

 منصوره رضایی

mansoreh.rezaee@gmail.com , راحله

 یشهرت یجورابچ

rahelehh2000@yahoo.se صائب ،

ده ی، سعی، کوروش حاذق جعفریجواد

 یجیاله یبیحب

 اثرات زالزالک بر قلب و عروق
و  ییارزش غذا

 ییدارو

6 
 ییرضااعظم 

  یویک
 یویک ییاعظم رضا

azam_rezaee_k@yahoo.com 

د، یفنل، فالونوئ یرات محتوییتغ یبررس

 Rubusوه تمشک )یم یدانیاکس یعملکرد آنت

hyrcanus Juzدر انبار ینگهدار ی( ط 

و  ییارزش غذا

 ییدارو

7 
 ییرضااعظم 

  یویک

 

 یویک ییاعظم رضا
azam_rezaee_k@yahoo.com 

ت یو فعال ییایمیبات شیرات ترکییتغ یبررس

سموتاز و کاتاالز در ید دیسوپراکس یم هایآنز

و  ییارزش غذا

 ییدارو
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 وه تمشکیدن میرس یط 

8 
 یحداد یمهد

 نژاد 

 یمحمد یر علیام

amiralimohammadi72@yahoo.    com ,یمهد 

ن یحس , mehdihadadi@gmail.comنژاد یحداد

 یکامران قاسم , sadeghiah@yahoo.comیقصاد
kamranghasemi63@gmail.com 

م و یتروژن،پتاسیمختلف ن ینسبت ها یبررس

و عملکرد ارقام  یشیفسفر بر صفات زا

 اه در گلخانهیمختلف تمشک س

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

9 
 یرعلیام

  یمحمد

 یمحمد یرعلیام

amiralimohammadi72@yahoo.com ,  رضا نوروز

 نژاد یحداد ی, مهدیوالشد

 یمراحل مختلف فنولوژ یاز حرارتیبرآورد ن

 یاه در ساریرشد سه رقم تمشک س

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

11 
قاجار  یمهد

 سپانلو 

 ی، مهد  k.ghasemi@sanru.ac.irیکامران قاسم

 یمهد , sepanlu@yahoo.com    قاجار سپانلو

  m.hadadinejad@sanru.ac.irادنژ یحداد

 یبر رشد و بارده یومیسیلیه سیر تغذیتاث

 باز یک فضایدروپونیدرکشت ه یتوت فرنگ

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

  usefi.sanaz@yahoo.comیوسفیسمانه  یوسفیسمانه  11

با  یفرنگوه توتیت میفیبهبود عملکرد و ک

ط یدر شراتروژن یم به نینسبت مناسب پتاس

 کشت بدون خاک

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

  masumesafari@ymail.comیمعصومه صفار  یرضائ یمهد 12

 یوند اسکنه علفیت پین گزارش موفقیاول

دانه  یوحش یدانه بر زرشک ها یزرشک ب

 دار

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

  یرسولاله  یول 13
  , nejatianali@yahoo.comانینجات یمحمد عل

 ید گلمحمدیمج
golmohamadimajid@gmail.com 

در حوزه محصوالت  ییت غذایبرنامه امن

 )زرشک(یباغ

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

 -ین صادقی، حسیفاطمه شادمهر  یچالودا یو 14
خ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد یاثر تار

 یفرنگدر کشت بدون خاک سه رقم توت

)Duch Fragaria × ananassa( 

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

15 
 یرعلیام

  یمحمد

 یمحمد یرعلیام

amiralimohammadi72@yahoo.com , یمهد 

 ینژاد ,کامران قاسم یحداد

در  یلکرد توت فرنگتروژنه بر عمیه نیاثر تغذ

 کشت دوساله

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

  یلدشتیکر یام 16
 

 kildashti@gmail.com یلدشتیر کیام

وه ارقام یت میفیسه رشد، عملکرد و کیمقا

 النیگدر استان  یفرنگتوت یتجار

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

  یلدشتیکر یام 17
 

 kildashti@gmail.com یلدشتیر کیام

ت یفیاثر سطوح مختلف بُر بر عملکرد و ک

 رقم کاماروسا یوه توتفرنگیم

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

18 
 

نجمه بهار 

 

 n.mohandes2013@gmail.comن ینجمه بهار دو

وم بر یترات به آمونیمختلف ن یهار نسبتیتاث

 physalisاه عروسک پشت پرده)یرشدگ

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول
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 یید جالل طباطبای,س ن یدو

 

alkekengi) 

  nooriyan70@gmail.comانید نوریسع انینورد یسع 19
 یفرنگبذر توت یرین زمان قرارگین بهترییتع

 یزنجوانه ید برایک اسیدر سولفور

ت یریو مد یبه زراع

 دیتول

  nooriyan70@gmail.comانید نوریسع دیان سعینور 21
د یک اسیمختلف سولفور یهار غلضتیتاث

 یفرنگبذر توت یزنجوانه یرو

ت یریو مد یزراع به

 دیتول

  یمرادن یحس 21

ن یحس  , abdi1992@gmail.comید عبدیناه

 یحداد یمهد  , moradiho@yahoo.comیمراد

  mehdihadadi@gmail.comنژاد

دانه  یط کشت جوانه زنیمح ینه سازیبه

 مازندران یاه وحشیس یگرده تمشک ها

کشت بافت و 

 یست فناوریز

  یصالحمه یفه 22
 hime.salehi@znu.ac.ir ,fa    یمه صالحیفه

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

توت  یوتکنولوژیبر کشت بافت و ب یمرور

 یفرنگ

کشت بافت و 

 یست فناوریز

23 

 

ده زهره یس

  یزمان

 دیزاده و بهار مرید رضا زمانیحم

نسبت به  یارقام مقاوم توت فرنگ ییشناسا

( و یقه )بافت آوندقرمز شدن مغز سا یماریب

 یمولکول یشه با استفاده از نشانگرهایر

ک و یکشت ارگان

 تقاضا محور

24 

 

د یمج

 زاده یلیاسماع

  esmaeilizadeh@vru.ac.irزاده یلید اسماعیمج

 یپاشو محلول یدهاثر تعداد دفعات محلول

 یها یژگیاز و یم بر برخیولفات پتاسبا س

رقم پاروس در  یبوته توت فرنگ یشیرو

 کشت بدون خاک

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

25 
د یمج

 زاده  یلیاسماع
  esmaeilizadeh@vru.ac.irزاده یلید اسماعیمج

 یپاشو محلول یدهاثر تعداد دفعات محلول

 یها یژگین و ویم بر تعداد گل آذیبا پتاس

پاروس در  رقم یوه توت فرنگیم یکم

 ستم آب کشتیس

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

26 

 

د یمج

 زاده  یلیاسماع

  esmaeilizadeh@vru.ac.irزاده یلید اسماعیمج

و  یدهتعداد دفعات محلول یاثرها یبررس

از صفات  یم بر تعدادیپتاس یپاشمحلول

رقم پاروس در  یوه توت فرنگیم یفیک

 کیدروپونیستم هیس

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها

  یقاسمکامران  27

 یکندلوس یمیمحدثه مق

mohaddesemoghimi@gmail.com ,یمهد 

کامران  , mehdihadadi@gmail.comنژاد یحداد

  amranghasemi63@gmail.comkیقاسم

د و یک اسیلیسید، سالیک اسیومیر هیتاث

در توت  یوم بر کاهش تنش شوریسیلیس

 یفرنگ

و تنش  یولوژیزیف

 یطیمح یها
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28 
کوشش محمود 

 صبا 

  m.saba@uok.ac.irمحمود کوشش صبا

  m.rasouli@agri.uok.ac.irیمسعود رسول,

رات یی( بر تغC-UVفرابنفش ) ینقش پرتوده

 یدر طول دوره نگهدار یفرنگوه توتیرنگ م

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

  یریاماعظم  29

د یس  , amiriazam23@gmail.comیریاعظم ام

  .یمحمد حسن مرتضو

mortazavi_mh@scu.ac.ir ,یمحمد محمود 

  m.mahmoodi@scu.ac.irیسورستان

ش عمرپس از یمار فرابنفش در افزاینقش ت

 .یرنگوه توت فیبرداشت م

 

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

 

  یریاماعظم  31

د یس , amiriazam23@gmail.comیریاعظم ام

 یمحمد حسن مرتضو

mortazavi_mh@scu.ac.ir ,یمحمد محمود 

رضا یعل .mahmoodi@scu.ac.ir ,mیسورستان

 یزهرا رمضان , .akiasat@scu.ac.irاستیک
zramezani@ajums.ac.ir 

وه توت یست فعال میبات زیرات ترکییتغ

 فعال یبنددر بسته یفرنگ

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

31 

 

 یمجتب

 ل زاده یاسمع

 یمحمد یرعلیام

Amiralimohammadi72@yahoo.com ,یمجتب 

 ل زادهیاسمع

medicinalplants.mojtaba@gmail.com 

ش یبر افزا یاهینگهدارنده گ یاثر پوشش ها

Rubus اه)یعمر پس از برداشت تمشک س

spp). 

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

  یبدوزهرا  32

     اددآبیجن یرحمت یمصطف

Rahmati@ramin.ac.ir , یزهرا بدو   

Z.badvi71@gmail.com , محمود کوشش صبا 

m_saba58@yahoo.com 

( بر SNPد )یتروپروسایم نیمار سدیاثر ت

در مرحله پس از  یوه توت فرنگیرات مییتغ

 برداشت

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

33 
نظام ل یخل

 محله 

قه یصد  , hmolaei155@gmail.irیین موالیحس

عالمه ,        s.fazel@yahoo.comیفاضل اشرف

  alemeh.asghari@yahoo.comیاصغر

راهکارهای موثر جهت افزایش عمر نگهداری 

 پس از برداشت توت فرنگی

 

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

 

34 
 

  یمیمهناز کر
  lilium1359@yaho.comیرینب نصیز

ت یفیر کاربرد ژل آلوئه ورا بر حفظ کیتاث

 یوه توت فرنگیپس از برداشت م

و  یبرداشت، فرآور

 یبازار رسان

35 
محمود کوشش 

 صبا
 رانیدر ا یقات توت فرنگیتحق یابیارز  m.saba@uok.ac.irمحمود کوشش صبا

د یاز تول یسازنهاده

 تا عرضه محصول

36 
 یرسول آم

 سما

 ی، جواد فتاحیژن مرادیسما، ب یرسول آم

ا ی، معصومه کیسیمقدم، طاهره رئ

 انیاشکور

 ییایمیه شیتغذ یهاروش یاقتصاد یابیارز

 فروت یویدر ک
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37 
 یرسول آم

 سما
 یاسوری یه ابوالحسنیسما ، سم یرسول آم

ران)مطالعه یا یویک یابیبازار یل اقتصادیتحل

 : استان مازندران(یمورد
 

38 
 یرسول آم

 سما

مقدم ،  یسما ، جواد فتاح یرسول آم

 یرینصهیار فقیماز

د یعوامل مؤثر بر تول یوربرآورد رشد بهره

 مازندران یویک
 

 یمالک قاسم 39
، یقشالق یم عابدی، ابراهیمالک قاسم

 رسول برزگر

 یویک یهاقلمه ینه پرتوتابین دز بهییتع

 فروت با استفاده از اشعه گاما
 

 یقاسممالک  41
 یقشالق یم عابدی، ابراهیمالک قاسم

 

ت یه حساسین دز مناسب بر پاییتع

( جهت القائ RADIOSENSITIVITY)یپرتو

فروت با استفاده از اشعه  یویون کیموتاس

 گاما

 

41 
معصومه 

 انیااشکوریک

مقدم،  یان، جواد فتاحیااشکوریمعصومه ک

 یو کاظم نجف یژن مرادیب

 

 یویوه کیشت مت پس از بردایفیک یبررس

 کیوارد ارگانیها
 

 


