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  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( زراعی و مدیریت تولیدبخش بهدر  رائه آنانحوه مقاالت و   فهرست

  زمینه ارائه مقاله  عنوان مقاله  نویسندگان مقاله  ارسال کننده
- موسسه آموزشی

  تحقیقاتی
  نوع پذیرش 

 سمیرا بیدکی

علی  , s_bidaki@yahoo.comسمیرا بیدکی

رضا  , tehranifar@um.ac.irتهرانی فر

    راسانیخ

ها در سیستم آمینه کاربرد اسید

-کشت بدون خاك روي ویژگی

فرنگی  هاي کمی ارقام توت

)Fragaria× ananassa Duch(.  

  

به زراعی و 

 مدیریت تولید

  

 -دانشجوي دکتري

دانشگاه فردوسی 

  مشهد

  سخنرانی

  

 نجمه		بهار دوین 

  

نجمه بهار دوین 

n.mohandes2013@gmail.com  سید,

 	جالل طباطبایی 

  

هاي مختلف نیترات تاثیر نسبت

به آمونیوم بر رشدگیاه عروسک 

alis physپشت پرده(

alkekengi (		  

به زراعی و 

  مدیریت تولید
دانشجوي کارشناسی 

  ارشد، دانشگاه شاهد
  پوستر 

 اسماعیل پیروتی 

 محمد جواد نظري دلجو

nazarideljou@yahoo.com , اسماعیل

   esmailpiroty@gmail.comپیروتی

واکنش فیزیولوژیکی انگور رشه 

  سیمبه محلول پاشی سولفات پتا

به زراعی و 

 مدیریت تولید

دانشجوي کارشناسی 

دانشگاه آزاد  - ارشد

  مهاباد

 پوستر 

  -فاطمه شادمهري، حسین صادقی  ویدا چالوي 

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و 

اجزاء عملکرد در کشت بدون 

 فرنگیخاك سه رقم توت

 Fragaria × ananassa(
)Duch  

به زراعی و 

  مدیریت تولید

دانشگاه  - دکتري

  کشاورزي ساري
  پوستر

 سمانه حکیم نژاد سمانه نژاد  حکیم

s.hakimnejad@modares.ac.ir  

ارزیابی خصوصیات ارقام انگور 

کشت شده در شهرستان مراغه 

  استان آذربایجان شرقی

به زراعی و 

  مدیریت تولید

 - کارشناس ارشد

  دانشگاه تربیت مدرس
 پوستر

 مهدي	حدادي نژاد 

 میر علی محمديا

amiralimohammadi72@yahoo.    com 

 مهدي حدادي نژاد,

mehdihadadi@gmail.com , حسین

کامران  hoo.com ,sadeghiah@yaصادقی

    kamranghasemi63@gmail.com قاسمی

بررسی نسبت هاي مختلف 

نیتروژن،پتاسیم و فسفر بر صفات 

زایشی و عملکرد ارقام مختلف 

  	تمشک سیاه در گلخانه 

به زراعی و 

  مدیریت تولید

دکتري-  دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري
  پوستر
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  مهديهی حسینی فر

 مهرناز ارمغانی

m.hosseini.farahi@gmail.com , مهدي

 حسینی فرهی

m.hosseini.farahi@gmail.com , خانی

   m.hosseini.farahi@gmail.com شاکرمی

اسانس پس از برداشت کاربرد 

بر ی و نعناع فلفل یباغ شنیآو

انگور کاهش ریزش حبه هاي 

  يعسکر

برداشت، فرآوري و 

 بازار رسانی

دکتري- دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد یاسوج
  پوستر

 علی خلقی اشکلک 
  kholghie@gmail.comعلی خلقی اشکلک

  محمود قاسم نژاد ,رضا فتوحی قزوینی ,

تاثیر هیدروژن سیانامید در باز 

 و زمستانه هايشدن جوانه

 رقم کیوي هايتاك گلدهی

  گیالن استان شرق در هایوارد

به زراعی و 

  مدیریت تولید

 -دانشجوي دکتري

  اه گیالندانشگ
 پوستر 

 ولی اله رسولی 

 محمد علی نجاتیان

nejatianali@yahoo.com ,  مجید

 گلمحمدي

golmohamadimajid@gmail.com  

برنامه امنیت غذایی در حوزه 

  )باغی(زرشکمحصوالت 

به زراعی و 

  مدیریت تولید

تحقیقات  - دکتري

  علوم باغبانی قزوین
  پوستر

 مهدي رضائی 
 معصومه صفاري

masumesafari@ymail.com  

اولین گزارش موفقیت پیوند 

اسکنه علفی زرشک بی دانه بر 

  زرشک هاي وحشی دانه دار

به زراعی و 

  مدیریت تولید

دانشگاه  - دکتري

  صنعتی شاهرود
  پوستر

 حمیدرضا روستا 

  roosta_h@yahoo.comحمیدرضا روستا

 سیمین افشاري پور,

poetryandtexts@gmail.com 

اثر بستر هاي کشت مختلف بر 

رشد و غلظت رنگیزه هاي گیاهی 

توت فرنگی در دو سیستم کشت 

  هیدروپونیک و آکواپونیک

به زراعی و 

  مدیریت تولید

دانشگاه ولی  - دکتري

  عصر رفسنجان
  سخنرانی

  

 مجتبی طاهرپور 

�٭ 1 احمدوندمجتبی 

ahmadvandmojtaba@gmail.com ، 

، 2صباغی،  مجتبی  2 مجتبی طاهرپور

 3مهدي حدادي نژاد

بررسی اثر بسترهاي رطوبتی و 

نوع پایه برگیرایی و ریشه زایی 

  دانه سفیدپیوند انگور رقم بی

به زراعی و 

  مدیریت تولید

دانشجوي کارشناسی 

دانشگاه  - ارشد

  کشاورزي ساري

  پوستر

 عاشوري واجاري 

 مهسا

جواد  u.ac.ir ,eshghi@shirazسعید عشقی

   j.fattahi@areo.irفتاحی مقدم

 فصل آخر معدنی پاشیاثر محلول

 و هاآمینپلی مقدار بهبود بر

 و خفته جوانه هايآمینه اسید

  ایوارده رقم کیوي تاك دهیگل

به زراعی و 

  مدیریت تولید
  سخنرانی  دانشگاه شیراز- دکتري

محمدرضا عجمی 

 خالص 

     محمدرضا عجمی خالص

ajamikhales@yahoo.com , مید رحمانیا 

@yahoo.comajamikhales  

زودرس نمودن انگور رقم یاقوتی 

  در شرایط گلخانه اي

به زراعی و 

  مدیریت تولید

کارشناس ارشد، 

جهادکشاورزي 

  آبادشهرستان خلیل

 پوستر

 علیرضا عفتی 

 علیرضا عفتی

alirezaeffati1369@gmail.com ,  حسین

  مهدي حدادي نژاد صادقی,

بر  Vو  Iهاي داربست اثر سامانه

عملکرد دو رقم تمشک سیاه 

  خارخاردار و بی

  

به زراعی و 

 مدیریت تولید

  

 - کارشناس ارشد

دانشگاه کشاورزي 

  ساري

 سخنرانی 
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 ادجس علیزاده فکجور 

  

محمود قاسم نژاد 

ghasemnezhad@guilan.ac.ir  سجاد,

علیزاده فکجور 
sajjadalizadeh88@gmail.com 

  

تاثیر کود آبیاري نیتروژن بر 

عملکرد و کیفیت میوه کیوي 

رق استان در ش‘ هایوارد’ رقم

  گیالن

به زراعی و 

  مدیریت تولید

دانشجوي کارشناسی 

  دانشگاه گیالن - ارشد
  پوستر

  جواد مقدمفتاحی
مقدم، طاهره رئیسی و بیژن جواد فتاحی

  مرادي

 هاي	ویژگی بر کوددهی اثر روش

طی  تفرو	کیوي ي	میوه کیفی

  نگهداري در سردخانه

 و زراعی به

  تولید مدیریت

دکتري- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر

 مهديقاجار سپانلو 

،   k.ghasemi@sanru.ac.irکامران قاسمی

    جار سپانلومهدي قا

sepanlu@yahoo.com ,  مهدي حدادي

   m.hadadinejad@sanru.ac.ir نژاد

تاثیر تغذیه سیلیسیومی بر رشد 

و باردهی توت فرنگی درکشت 

  		هیدروپونیک فضاي باز 

به زراعی و 

 مدیریت تولید
دانشگاه علوم  - دکتري

  کشاورزي ساري
  پوستر

 امیر	کیلدشتی
  

 	 kildashti@gmail.comامیر کیلدشتی 

مقایسه کشت عمودي و افقی بر 

عملکرد و کیفت ارقام تجاري 

میوه توت فرنگی در کشت 

  	هیدروپونیک 

به زراعی و 

 مدیریت تولید
 - کارشناسی کشاورزي

  گیالن
  سخنرانی 

 رامی	کیلدشتی
  

 	 kildashti@gmail.comامیر کیلدشتی 

مقایسه رشد، عملکرد و کیفیت 

فرنگی در میوه ارقام تجاري توت

  	استان گیالن 

به زراعی و 

 مدیریت تولید
 - کارشناسی کشاورزي

  گیالن
  پوستر 

 امیرکیلدشتی 
  

 	 kildashti@gmail.comامیر کیلدشتی 

اثر سطوح مختلف بر بر عملکرد و 

کیفیت میوه توتفرنگی رقم 

  	کاماروسا 

به زراعی و 

 مدیریت تولید
 - کارشناسی کشاورزي

  گیالن
  پوستر 

 بیژن کاووسی 

 حسینی فرهی

m.hosseini.farahi@gmail.com , زیبا

   z.asadi.eng@gmail.comاسدي

انگور عسکري به زمان واکنش 

هرس و تیمار سولفات روي در 

  محل زخم هرس

به زراعی و 

  مدیریت تولید

تحقیقات  - دکتري

  علوم باغبانی شیراز
  پوستر 

 امیرعلی محمدي 

 میرعلی محمديا

amiralimohammadi72@yahoo.com , 
    مهدي حدادي نژاد ,کامران قاسمی

اثر تغذیه نیتروژنه بر عملکرد 

  		توت فرنگی در کشت دوساله 

به زراعی و 

 مدیریت تولید

دانشجوي کارشناسی 

ارشد-  دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري

  وسترپ

   میرعلیا محمدي 

 میرعلی محمديا

amiralimohammadi72@yahoo.com , 
    مهدي حدادي نژاد رضا نوروز والشدي,

برآورد نیاز حرارتی مراحل 

مختلف فنولوژي رشد سه رقم 

  		تمشک سیاه در ساري 

به زراعی و 

 مدیریت تولید

دانشجوي کارشناسی 

ارشد-  دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري

  پوستر

    امیرعلی  محمدي

 میرعلی محمديا

amiralimohammadi72@yahoo.com 

مهدي حدادي نژاد ,حسین صادقی ,

    ,کامران قاسمی

بررسی نسبت هاي مختلف 

نیتروژن،پتاسیم و فسفر بر صفات 

ارقام مختلف تمشک  رویشی

    سیاه در گلخانه 

به زراعی و 

 مدیریت تولید

دانشجوي کارشناسی 

ارشد-  دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري

  سخنرانی

 حسینمرادي 

 شاهنژاد الهآرا علی

araalinezhad93@gmail.com ,  حسین

حسین   , moradiho@yahoo.comمرادي

   sadeghiah@yahoo.com صادقی

برگی روي و بور بر اثر تغذیه

میزان ویتامین ث و فعالیت 

رنگی فاکسیدانی میوه توتآنتی

  	رقم اروماس 

به زراعی و 

 مدیریت تولید
دانشگاه علوم  - دکتري

  کشاورزي ساري
  پوستر 
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   nooriyan70@gmail.comسعید نوریان سعید نوریان

تعیین بهترین زمان قرارگیري 

ی در سولفوریک فرنگبذر توت

  زنیاسید براي جوانه

به زراعی و 

 مدیریت تولید

 کارشناسی ارشد،

 دانشگاه گیالن

  

  پوستر 

   nooriyan70@gmail.comسعید نوریان نوریان سعید

هاي مختلف تاثیر غلضت

زنی ریک اسید روي جوانهسولفو

  فرنگیبذر توت

به زراعی و 

 مدیریت تولید

 کارشناسی ارشد،

 دانشگاه گیالن

  

  پوستر

    usefi.sanaz@yahoo.com سمانه یوسفی سمانه یوسفی

بهبود عملکرد و کیفیت میوه 

فرنگی با نسبت مناسب توت

پتاسیم به نیتروژن در شرایط 

  کشت بدون خاك

به زراعی و 

  مدیریت تولید
دانشجوي کارشناسی 

  شیرازدانشگاه  - ارشد
 پوستر

 


