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  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( هاي محیطیبخش فیزیولوژي و تنشدر  نحوه ارائه آنمقاالت و   فهرست

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

  تحقیقاتی
  نوع پذیرش 

  

 مجید			اسماعیلی زاده

 جید اسماعیلی زادهم

 esmaeilizadeh@vru.ac.ir  

بررسی اثرهاي تعداد دفعات 

پاشی پتاسیم بر دهی و محلولمحلول

تعدادي از صفات کیفی میوه توت 

م پاروس در سیستم فرنگی رق

  	هیدروپونیک 

فیزیولوژي و تنش 

 هاي محیطی

دکتري-  دانشگاه 

 ولی عصر کرمان
 پوستر 

 مجید			اسماعیلی زاده
 جید اسماعیلی زادهم

 esmaeilizadeh@vru.ac.ir  

دهی و اد دفعات محلولاثر تعد

پاشی با پتاسیم بر تعداد گل محلول

آذین و ویژگی هاي کمی میوه توت 

فرنگی رقم پاروس در سیستم آب 

  	کشت 

فیزیولوژي و تنش 

 هاي محیطی

دکتري-  دانشگاه 

 ولی عصر کرمان
 پوستر 

  

 مجید			اسماعیلی زاده

 جید اسماعیلی زادهم

 esmaeilizadeh@vru.ac.ir  

دهی و اثر تعداد دفعات محلول

پاشی با سولفات پتاسیم بر محلول

برخی از ویژگی هاي رویشی بوته توت 

فرنگی رقم پاروس در کشت بدون 

  	خاك 

فیزیولوژي و تنش 

 هاي محیطی

دکتري-  دانشگاه 

 ولی عصر کرمان
 پوستر 

 هانیه	بهکامی

 انیه بهکامیه

hbehkami71@gmail.com , علیرضا

  alifarokh@alumni.ut.ac.irفرخزاد

    لعیا خوش اندام ,لیال مؤتمن فر,

بور در اندام هاي مختلف انگور توزیع 

رقم بیدانه قرمز تحت شرایط تنش بور 

  		و محلول پاشی متیل جاسمونات 

فیزیولوژي و تنش 

 هاي محیطی

دانشجوي 

 -کارشناسی ارشد

پردیس دانشگاه 

  ارومیه

  پوستر

  

 حمیده پوروردي 

 میده پورورديح

hamide.pourverdi@gmail.com 

 bakhshi-داود بخشی,

d@guilan.ac.ir ,علی اعلمی-ali 

aalami@yahoo.com , پیمان

 لهی فرعبدا

abdolahifar.P.2017@gmail.com 

 کیوي ي¬ارزیابی دوقلویی شدن میوه

  گیالن استان مختلف مناطق در

-فیزیولوژي و تنش

  هاي محیطی

دانشجوي 

 -کارشناسی ارشد

  دانشگاه گیالن

  سخنرانی

 فاطمه جعفري صیادي 

      فاطمه جعفري صیادي

fjsayadi1991@gmail.com ,  سیده

 عظمت میري

azmiri2006@gmail.com  

مروري بر اثر کم آبیاري بر متابولیت 

  هاي ثانویه میوه هاي ریز

فیزیولوژي و 

  هاي محیطیتنش

 -دانشجوي دکتري

دانشگاه کشاورزي 

  ساري

  پوستر
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 حدیثه		حقی

  

حدیثه حقی 

haghi.hadiseh@gmail.com  ولی,

,احمد  rabiei@znu.ac.irربیعی 

ارشادي 
ahmadershadi@yahoo.com 

,فرهنگ رضوي 

frazavi59@yahoo.com 	 
  

ارزیابی مقاومت به سرماي انگور رقم 

بیدانه سفید تحت تاثیر محلول پاشی 

  		برگی پاییزه 

فیزیولوژي و تنش 

 هاي محیطی
، دانشجوي دکتري

  دانشگاه زنجان
  پوستر

  سمیه روحانی

ی، محمود اسدي، جواد سمیه روحان

فتاحی مقدم، بابک باباخانی و پروانه 

 راهداري

  

تغییرات پس از برداشت صفات 

فیزیکوشیمیایی ژنوتیپ کیوي طالیی 

برداشت شده در مراحل مختلف 

 رسیدگی

  

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

دانشجوي دکتري، 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد تنکابن

 

 سخنرانی 

  

 حسن		ساري خانی

 سن ساري خانیح

sarikhanih@gmail.com , مرتضی

  مریم نوروزي  ،زاهدي

بررسی کاربرد نوردهی مصنوعی در 

   پرورش توت فرنگی 

فیزیولوژي و تنش 

 هاي محیطی
دانشگاه  - دکتري

  بوعلی سینا همدان
  سخنرانی

 ملینا سرابندي 

 ملینا سرابندي

lena.sadr@yahoo.com , علیرضا

   alifarokh@alumni.ut.ac.irفرخزاد

اسمونات بر تاثیر محلولپاشی متیل ج

فعالیت آنتیاکسیدانی و محتواي فنل و 

فالونوئیدکل در دو رقم انگور تحت 

  شرایط سمیت بور

فیزیولوژي و 

  هاي محیطیتنش

دانشجوي 

-کارشناسی ارشد

  دانشگاه ارومیه

  پوستر 

  ابراهیم عابدي قشالقی، مالک قاسمی  ابراهیم قیعابدي قشال
فروت انگیزي در کیويبررسی زمان گل

  رقم هایوارد 

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

دکتري- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 سخنرانی

  ابراهیم عابدي قشالقی، مالک قاسمی  ابراهیم عابدي قشالقی

آ بر بررسی سیانامید هیدروژن و تیوره

فروت رقم یويرکود و فنولوژي ک

  هایوارد

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

دکتري- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر

 سامان پور عثمان

 پورسامان عثمان

saman.wave@yahoo.com , علی

 اکبر مظفري

saman.wave@yahoo.com , ناصر

   saman.wave@yahoo.comقادري

اشباعیت رنگ (کروما)  بررسی شاخص

ي هیو در اثر تنش شوري در و زاویه

فرنگی تحت تأثیر تیمار ي توتمیوه

 اسید سیلیس و جاسمونیک نانوذرات

  خاك بدون کشت سیستم در

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی

 - کارشناس ارشد

  دانشگاه کردستان
 پوستر
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  بابک عدولی
بابک عدولی، بیژن مرادي و هرمز 

  عبادي

بررسی تأثیر تعداد و طول بازو در 

فروت هاي جوان کیويباردهی تاك

  رقم هایوارد

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

دکتري- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر

 مهدیه غالمی

 مهدیه غالمی

mah.gholami@cc.iut.ac.ir , جواد

  jahaninia@ag.iut.ac.irجهانی نیا

تاثیر تغذیه روي بر برخی صفات 

فیزیولوژیک و رشدي انگور در شرایط 

  تنش خشکی

-فیزیولوژي و تنش

  هاي محیطی

انشگاه د - دکتري

  همدان بوعلی سینا
  سخنرانی

  مالک قاسمی
مالک قاسمی، ابراهیم عابدي 

  قشالقی، رسول برزگر

تعیین دز بهینه پرتوتابی قلمههاي 

 کیوي فروت با استفاده از اشعه گاما

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

دکتري- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر 

 کامرانقاسمی 

 حدثه مقیمی کندلوسیم

mohaddesemoghimi@gmail.com 

 مهدي حدادي نژاد,

mehdihadadi@gmail.com , کامران

 قاسمی

 kamranghasemi63@gmail.com  

تاثیر هیومیک اسید، سالیسیلیک اسید 

و سیلیسیوم بر کاهش تنش شوري در 

  توت فرنگی

ژي و تنش فیزیولو

  هاي محیطی

دانشگاه  - دکتري

  کشاورزي ساري
  پوستر 

 پرستو قربانی

  

پرستو قربانی 
ghorbani.parastou@gmail.com 

,سعید عشقی 

aeid@gmail.comeshghi.s  احمد,

ارشادي 

ahmadershadi@yahoo.com  اختر,

شکافنده 

shekafandeha@yahoo.com  فاطمه,

 	 razzaghi@shirazu.ac.irرزاقی 

  

 in vitroاثر سولفات منگنز در شرایط 

بر برخی پارامترهاي رشدي انگور تحت 

cv.  Vitis viniferaتنش خشکی (

Thompson Seedless(  

تنش فیزیولوژي و 

  پوستر  دانشجوي دکتري  هاي محیطی

 خزائی پولقلی 

 یزدان   

 یزدان قلی خزایی پول

yazdankhazii@gmail.com 

 معصومه سلطانی,

 yazdankhazii@gmail.com   

  	تنش درجه حرارت در کیوي 
فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی

دکتري- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر

  

 مهدیه			کریمی

 هدیه کریمیم

mah.kara@yahoo.com ,  منصور

    خانیغالمی ,حسن ساري

فرنگی هاي بیوشیمیایی توتواکنش

ارقام آروماس و سلوا به تنش بلند 

  		مدت ازن 

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی

دکتري-  دانشگاه 

 بوعلی سینا همدان
  ترپوس
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 روح اهللا کریمی 

  
عباس صابري 

saberi9158@gmail.com 
  

اثر کاربرد ترکیبی روغن ولک، کلسیم 

و پتاسیم بر اجتناب از سرماي بهاره در 

  انگور

-فیزیولوژي و تنش

  هاي محیطی

دانشگاه  - دکتري

  مالیر
  سخنرانی 

 مجید کمالی جامخانه

  mav.kgk@gmail.comجید کمالیم

عادل کیایی، ابوالحسن کاظمی، ،  

زاده، حسین اسماعیل جوادمحمد

یوسف  نژاد،مهدي حدادي مرادي،

  قاسمی

  

سالیسیلیک بر برخی از صفات اثراسید

توت فرنگی رقم کاماروسا در تنش 

  	شوري 

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی

دانشجوي 

کارشناسی ارشد- 

دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري

  پوستر 

  معصومه کیااشکوریان

معصومه کیااشکوریان، جواد فتاحی 

 مقدم، بیژن مرادي و کاظم نجفی

  

بررسی کیفیت پس از برداشت میوه 

 کیوي هایوارد ارگانیک 

  

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

محقق- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر

  معصومه کیااشکوریان

فتاحی  معصومه کیااشکوریان، جواد

مقدم، بیژن مرادي و فاطمه حسن 

 زاده

  

بررسی کیفیت حسی میوه کیوي 

  هایوارد ارگانیک

 تنشهاي و فیزیولوژي

  گیاهی

محقق- مرکز 

تحقیقات مرکبات 

 رامسر

 پوستر

  

 ابراهیم لطیفی خواه 

   براهیم لطیفی خواها

elatifikhah@gmail.com ,  سعید

علی  , eshghi@shirazu.ac.irعشقی

  agharghani@shirazu.ac.irقرقانی

 عنایت اله تفضلی,

etafazoli@shirazu.ac.ir , فاطمه

   razzaghi@shirazu.ac.irرزاقی

میوه  اثر تیمار براسینواستروئید بر

 و "آروماس"هاي فرنگی رقمتوت

 شوري تنش شرایط تحت "پاروس"

 کشت شرایط در سدیم کلرید از ناشی

  خاك بدون

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی

 -دانشجوي دکتري

تحقیقات علوم 

  باغبانی اصفهان

  پوستر

 منیره محمدي

 نیره محمديم

monir_mohamadi@yahoo.com 

  n.ghaderi@uok.ac.irناصر قادري,

    tjavadi@uok.ac.ir تیمور جوادي,

تغییر میزان هدایت الکتریکی محلول 

غذایی و اثر آن بر عملکرد و کیفیت 

هاي مختلف فرنگی در محیطتوت

    بدون خاك کشت

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی

اسی دانشجوي کارشن

دانشگاه  ،ارشد

  کردستان

 پوستر

 پریسا مرادي

  

پریسا مرادي 
parisamoradi4437@gmail.com 

 y.vafaee@uok.ac.ir,یاور وفایی 

,علی اکبر مظفري 

a.mozafari@uok.ac.ir		 
  

و  MnSODهاي ژن بررسی بیان

cAPX فرنگی رقم پاروس در توت

در  Siو  JAتحت تنش شوري و تیمار 

  هاي مختلف پس از تیمارزمان

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی
 -کارشناسی ارشد

  کردستاندانشگاه 
  سخنرانی 

  

 زهرا میرفتاحی 

  

زهرا میرفتاحی 
mirfattahi_z@ut.ac.ir 

  

استات: حد واسط بهبود دهنده تحمل 

  به شوري در توت فرنگی

فیزیولوژي و 

  هاي محیطیتنش

دانشجوي دکتري، 

  دانشگاه شیراز
 پوستر

  هدایتمحمد  محمد هدایت

تاثیر فسفر بر میزان ویتامین ث و 

ین تحت شرایط تنش شوري آنتوسیان

  در توت فرنگی

فیزیولوژي و تنش 

  هاي محیطی
دانشگاه  - دکتري

  خلیج فارس
  پوستر

 


