
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، محیط زیست و اهی دومین همایش نیب المللی و سومین همایش مّلی ک کتابچه ربانهم شاورزی

یی   امنیت غذا

 1397اسفند  15

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1397اسفند  15 -زمانی برگزاری دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملّی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی  برنامه

 مکان زمان مدت زمان نامهعنوان بر

 ورودی دانشکده علوم صبح 9الی  8 دقیقه 60 پذیرش و ثبت نام شرکت کنندگان

 سالن شهدای دانشجو 9:05الی  9 دقیقه 5 تالوت آیات قرآن

 سالن شهدای دانشجو 9:07الی  9:05 دقیقه 2 سرود جمهوری اسالمی ایران

 سالن شهدای دانشجو 9:15لی ا 9:07 دقیقه 8 کلیپ معرفی دانشگاه و همایش

 سالن شهدای دانشجو 9:20الی  9:15 دقیقه 5 مجری

 خیر مقدم توسط رئیس و یا معاون پژوهشی دانشگاه

 ارائه 

 دقیقه 5

 

9:20 

 9:25الی  

 سالن شهدای دانشجو

 سالن شهدای دانشجو 9:30الی  9:25 دقیقه 5 گزارش دبیر علمی

 شهدای دانشجو سالن 9:33الی  9:30 دقیقه 3 مجری

 سالن شهدای دانشجو 9:43الی  9:33 دقیقه 10 یک مسئول اجرایی سخنرانی توسط

 سالن شهدای دانشجو 9:55الی  9:45 دقیقه 10 کلیپ معرفی جیرفت و توانمندیهای کشاورزی آن

 سالن شهدای دانشجو 9:58 الی 9:55 دقیقه 3 مجری

 سالن شهدای دانشجو 10:30الی  10 دقیقه 30 سخنرانی دکتر قره یاضی

 محوطه جنب سالن 11الی  10:30 دقیقه 30 پذیرایی میان وعده و ارائه پوسترها

 سالن شهدای دانشجو 11:20الی  11 دقیقه 20 سخنرانی دکتر ناخدا

 سالن شهدای دانشجو 11:45الی  11:20 دقیقه 25 سخرانی دکتر فابیو کواگلینو

سالن تربیت بدنی، سلف استادان و  12:45لی ا 11:45 دقیقه 60 نماز و ناهار 

 سلف دانشجویی

 سالن شهدای دانشجو 13:05 الی13 دقیقه 5 مجری

 سالن شهدای دانشجو 13:35الی  13:10 دقیقه 25 دکتر اولین کالک سخرانی

 سالن شهدای دانشجو 14الی  13:40 دقیقه 20 سخنرانی دکتر خسروی

 سالن شهدای دانشجو 14:25الی  14:05 دقیقه 25 سخنرانی دکتر آلبرشت سرفلینگ

 سالن شهدای دانشجو 14:28الی  14:25 دقیقه 3 مجری

 محوطه جنب سالن 15:00الی  14:30 دقیقه 30 پذیرایی میان وعده و ارائه پوسترها

 سالن شهدای دانشجو 15:25الی  15:05 دقیقه 20 سخنرانی علمی شرکت کنندگان

 سالن شهدای دانشجو 15:35الی  15:30 دقیقه 5 یارائه گزارش دبیر اجرای

 سالن شهدای دانشجو 15:55الی  15:40 دقیقه 15 تقدیر از برگزیدگان و اهدای هدایا

 سالن شهدای دانشجو 16الی  15:55 دقیقه 5 قرائت بیانیه پایانی همایش

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ری و ربانهم رزیی همایش اعضای شورای سیاستگذا  

 هستانیدکتر شاپور کو 

 دکتر حمیدرضا علیزاده 

 دکتر مرتضی مختاری ستایی 

  دکتر امان اهلل سلیمانی 

 دکتر مژگان مظهری 

 دکتر احمد سلیمانی 

 دی  دکتر علی شهدا

 پور   اسماعیلی علی  دکتر امید 

 دکتر ارسالن ربازنده 
 

 

 

 

 

 



 

 مسئوالن بخش علمی و اجرایی

 رئیس همایش: دکتر شاپور کوهستانی

مژگان مظهری دبیر علمی: دکتر  

 دبیر اجرایی: دکتر امان اهلل سلیمانی

دی  دبیر کمیته روابط عمومی و امور نیب الملل:دکتر علی شهدا

: دکتر علی آرذه  مسئول کمیته داوری

مددی مسئول دبیرخاهن و وب سایت: دکتر محمدرضا   

 مسیول هماهنگی و ابیتشپنی: دکتر حسین شکفته

دیمسئول کمیته ااشتنرات: دکتر افطم  ه شهدا  

 مدری حراست: احمد بلندنظر

کان و پذریایی: مهندس مسلم مقبلی و مهندس  هلل  مسئول اس اخالقیحمدا  

 مسئول امور مالی: محمد فراشی

رکات: ئومس  حسین انجم روزمهندس ل تدا  

: مصیب ساالری روابط عمومی مسئول   

دکتر  محمد سادات حسینیتشریفات:   مسئول   

کوهستانیمسئول امور عمومی: یاسر   

: محمدرضا ارباهیمی  مسئول امور اداری

، مهندس رحیمه افریابی، مهندس الهام مالی  نسبی رنجبر  رها زمهندس فرزاهن آئین، مهندس زاده، ی امامکمیته دانشجویی: مهندس زرها حیدری  



 

 اعضای کمیته علمی
 مژگان مظهری دبیر علمی همایش: دکتر

 آب علوم - جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -کوهستانی شاپور دکتر

 گیاهپزشکی-جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  - علیزاده حمیدرضا دکتر

 دامی علوم - جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -ضیایی نعمت دکتر

 غذایی مواد بهداشت -جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -دوماری حسین دکتر

  بهداشت- جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -پور رفیعی احمد دکتر

 زدایی بیابان - جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -برخوری سعید دکتر

 خاک علوم - جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -شفیعی سعید دکتر

 باغبانی علوم - جیرفت دانشگاهعضو هیات علمی  -میغانی حسین دکتر

 غذایی صنایع -شیراز دانشگاهعضو هیات علمی  -دکتر غالمرضا مصباحی

 زدایی بیابان -تهران دانشگاه -عضو هیات علمی -زهتابیان مرضاغال دکتر

 زدایی بیابان -تهران دانشگاه عضو هیات علمی -خسروی حسن دکتر

 غذایی مواد بهداشت -تهران دانشگاه عضو هیات علمی -کامکار ابوالفضل دکتر

 ییغذا مواد بهداشت -تهران دانشگاه عضو هیات علمی - نصرآبادی گندمی حسن دکتر

 اصالح نباتات -تهران دانشگاهعضو هیات علمی  -پیغمبری علی سید دکتر

 نباتات اصالح -تهران دانشگاه عضو هیات علمی -امیری معالی رضا دکتر

 بیوسیستم مکانیک -تهران  دانشگاه عضو هیات علمی -مبلی حسین دکتر

 زیست محیط آلودگی -تهران دانشگاه عضو هیات علمی -خراسانی اله نعمت دکتر

 رودخانه مهندسی -تهران دانشگاه عضو هیات علمی -سالجقه علی دکتر

 ملکولی ژنتیک -بهشتی شهید دانشگاه عضو هیات علمی -خواه احمدی اسداله دکتر

 دارویی گیاهان -بهشتی شهید دانشگاه دارویی گیاهان پژوهشکدهعضو هیات علمی  -فرزانه محسن دکتر

 تغذیه دام -مشهد فردوسی دانشگاه ات علمیعضو هی -مسگران دانش محسن دکتر

 مرتع علوم -مشهد فردوسی دانشگاه عضو هیات علمی - مصداقی منصور دکتر

 قارچی بیماریهای و شناسی قارچ -شیراز دانشگاه عضو هیات علمی -فرساقلم مستوفی رضا دکتر



 

 گیاهپزشکی -اصفهان صنعتی دانشگاه عضو هیات علمی -نبی شریف بهرام دکتر

 کشاورزی اقتصاد -تبریز دانشگاه عضو هیات علمی-حیاتی اله باب کترد

 خاک علوم -زنجان دانشگاه عضو هیات علمی -گلچین احمد دکتر

 کشاورزی آموزش و ترویج -زنجان دانشگاه عضو هیات علمی -رضایی اله روح دکتر

 زیست محیط ارزیابی -گرگان یعیطب منابع و کشاورزی علوم دانشگاه عضو هیات علمی -ماهینی عبدالرسول دکتر

 زیست محیط اکولوژی -گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه عضو هیات علمی - وارسته حسین دکتر

 آبخیزداری -گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه عضو هیات علمی -مند بهره عبدالرضا دکتر

 مرتع علوم -گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه عضو هیات علمی -بارانی حسین دکتر

 غذایی صنایع -گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه عضو هیات علمی -میرزایی اله حبیب دکتر

 قارچی بیماریهای و شناسی قارچ -گیالن دانشگاه عضو هیات علمی-خداپرست اکبر سید دکتر

 دور از سنجش -اهواز مرانچ شهید دانشگاه عضو هیات علمی -زنگزن کاظم دکتر

 گیاهی شناسی بیماری -آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عضو هیات علمی-علیزاده علیرضا دکتر

 گیاهی شناسی بیماری -آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عضو هیات علمی -ممقانی زاده فالح وحید دکتر

 هیدرولوژی -ایالم دانشگاهعضو هیات علمی  -توکلی محسن دکتر

 طبیعی منابع اقتصاد -ارومیه دانشگاه عضو هیات علمی-زاده خداوردی محمد دکتر

 نباتات اصالح -ارومیه دانشگاه عضو هیات علمی -یامچی پور علی هادی دکتر

 گیاهپزشکی -کرمان باهنر شهید دانشگاهعضو هیات علمی  -معصومی حسین دکتر

 نباتات اصالح - کرمان باهنر شهید دانشگاهعضو هیات علمی  -پورسیدی شهرام دکتر

 نباتات اصالح - کرمان باهنر شهید دانشگاهعضو هیات علمی  -نژاد محمدی قاسم دکتر

 علوم خاک -رفسنجان( عج) عصر ولی دانشگاهعضو هیات علمی  -شیرانی حسین دکتر

 گیاهپزشکی -رفسنجان( عج) عصر ولی دانشگاه عضو هیات علمی -الدینی ضیاء مهدی دکتر

 علوم باغبانی -رفسنجان( عج) عصر ولی دانشگاه عضو هیات علمی -روستا ضاحمیدر دکتر

 زیرزمینی آبهای منابع مدیریت -اهواز چمران شهید دانشگاه عضو هیات علمی -سازان چیت منوچهر دکتر

 کشاورزی توسعه -خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه عضو هیات علمی -سواری مسلم دکتر

 زراعت -یاسوج دانشگاه عضو هیات علمی - یفرج هوشنگ دکتر

 گیاهی شناسی بیماری -کردستان دانشگاه عضو هیات علمی -زاده عبداله جعفر دکتر



 

 گیاهی شناسی بیماری -رازی دانشگاه عضو هیات علمی  -شریفی اله روح دکتر

 گیاهپزشکی -شاهد دانشگاه عضو هیات علمی -هاشمی عبداله سید دکتر

 زدایی بیابان -هرمزگان دانشگاه عضو هیات علمی -غالمی حمید دکتر

 کشاورزی آموزش و ترویج -زابل دانشگاه عضو هیات علمی -سارانی اله ولی دکتر

 گیاهپزشکی -کرمان جنوب کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکزعضو هیات علمی  - نیا نجفی موسی دکتر

 زراعت -کرمان جنوب اورزیکش آموزش و تحقیقات مرکزعضو هیات علمی  -آیین احمد دکتر

 باغبانی -کرمان جنوب کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکزعضو هیات علمی  - پور احمد احمد دکتر

 گیاهپزشکی -کرمان جنوب کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکزعضو هیات علمی  -آزادوار مهدی دکتر

 اپیدمیولوژی -کرمان یبهداشت خدمات و پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی -شریفی حمید دکتر

 علوم پزشکی -جیرفت بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه-پزشکی علوم عضو هیات علمی -سیدی فاطمه دکتر

 ژنتیک -کشور دامی علوم تحقیقات موسسه عضو هیات علمی -سیدآبادی حمیدرضا دکتر

 بیوانفورماتیک -کشور دامی علوم تحقیقات موسسه عضو هیات علمی -بناءبازی حسین محمد دکتر

 عضو هیات علمی دانشگاه یزد –دکتر غالمحسین مرادی 

Prof. Chris Evelo; Maastricht University; Bioinformatics 

Prof. Piero Bianco Attilio; University of Milan; Plant Pathology 

Dr. Fabio Quaglino; University of Milan; Plant Pathology 

Prof. Juan Pablo Gutiérrez García; University of Complutense; Animal Genetic 

Prof. Evelyn Klocke; Julius Kuehn Institute (JKI); Horticultural Crops Breeding 

Dr. Albrecht Serfling; Julius Kuehn Institute (JKI); Horticultural Crops Breeding



 

 اعضای کمیته داوری 
: علی آذرهانداورمسئول کمیته   

 زهرا رودباری  ارسالن فاریابی   فاطمه شهدادی  

 مهرانگیز جوکار   سیدحمزه حسینی   محمدرضا مددی  

 حامد مومنی خبیصی   محمد فاریابی   خدیجه ساالری  

 ذبیح اهلل اعظمی ساردویی   خدیجه نصیری   مهدیه امیری نژاد  

 ابوالقاسم حمیدی مقدم   بهاره پارسامطلق   فیعیسعید ش  

 محسن دهقانی   سید محمد علوی سینی   زهرا رودباری  

 هادی دهقان   سمیه نقوی   جواد زمانی  

 امید شریفی   محمد شوکتی آمقانی   الهام رفیعی ساردوئی  

 بیوکی یزدانی رستم  امان اهلل سلیمانی   مژگان مظهری  

 راد محسن شرافتمند   مصطفی خنامانی   قباد جاللی  

 امیر موسائی   عید حاجی رضائیس   اعظم سیدی  

 محمود هاشمی تبار   مجید حجازی مهریزی   حسین میغانی  

 احمد رفیعی پور   خانی حمید قاسم   نعمت ضیائی  

 مرتضی ستائی مختاری   فریده عباس زاده افشار   زهره ابراهیمی خوسفی  

 جمیل بهرام پور   محمدرضا کماندار   محمد نادریان فر  

 ئیمحسن عادلی ساردو   ارسالن برازنده   امیررضا امیرمیجانی  

 ناصر آقاعباسی   مجتبی سلیمانی ساردو   اعظم خسروی مشیزی  

 حسین دوماری   فرناز فکرت   غالمرضا مصباحی  

 مسلم نامجو   مسلم بسیج   ملیحه امینی  

 حسنعلی ترنج   سید محمد حسینی   صالح سنجری  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 حامیان همایش
  

 طالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمرکز م 

 فرمانداری شهرستان جیرفت 

  دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان  پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی  

  سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 

  شرکت کشت و صنعت جیرفت 

 ان سازمان تعاون روستایی جنوب کرم 

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت 

 مجتمع آموزش عالی بم 

  سازمان حفاظت محیط زیست 

  سیویلیکا 

 بانک تجارت 

 

 



 

 

 

 

 

ملی مایش ربانهم زمانی اراهئ مقاالت رد دومین همایش نیب المللی و سومین ه 

، یی کشاورزی   محیط زیست و امنیت غذا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کان: سالن دانشجو(  سخنرانی اه )م

 ساعت عنوان مقاله ارائه دهنده
 10:00 - 10:30 زندگی سبک اصالح ضرورت: سالم تغذیه یاضیدکتر قره

 11:00 - 11:20 اقلیم تغییر شرایط با سازگاری منظور به جایگزین گیاهان دکتر بابک ناخدا

 Dr. Fabio Quaglino 
 

Phytoplasmas, plant pathogenic bacteria representing a severe threat to agriculture 11:45 - 11:20 

Dr. Evelyn Klocke 

 
Institute for Breeding Research on Horticultural Crops at a Glance 13:35 - 13:10 

 14:00 - 14:20 م هشدار اولیه بیابانزایی )مطالعه موردی: دشت کاشان(ارزیابی، پایش و سیست دکتر حسن خسروی

Dr. Albrecht Serfling 
 

Challenges of wheat breeding for resistance against the background of climate 

change 
14:45 - 14:25 

 15:00 -15:20 های پروبیوتیک در ماستی های باکتریبررسی تاثیر عصاره گیاه زراب بر خواص حسی و ماندگار مهندس مریم پاینده

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 ربانهم زمانی اراهئ پوستراه

صبح 11:00 – 30:10)ساعت   پنل کشاورزی 
)  

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

  سمیه نقوی  پوستری
 شاخص و مصرف منظر از منتخب کشورهای بین در ایران جایگاه تعیین

 ایخوشه تحلیل روش از استفاده با آب وریبهره

A-101 

 

 (Capsicumایدلمه فلفل مختلف ارقام عملکرد مقایسه و ارزیابی  امان اهلل سلیمانی  پوستری

annuum L. (جیرفت در گلخانه شرایط در 
A-102 

 اراضی رد اقلیم و لندفرم هایویژگی با خاک جذب قابل مس ارتباط  طهرانی مهدی فتحی، مجتبی  پوستری

 اصفهان استان آهکی
A-103 

 استان آهکی اراضی در خاک هایویژگی با جذب قابل منگنز ارتباط  طهرانی مهدی محمد فتحی، مجتبی  پوستری

 اصفهان
A-104 

 یاراض در لندفرم و اقلیم خصوصیات برخی با روی عنصر کمبود ارتباط  طهرانی مهدی فتحی، مجتبی  پوستری

 اصفهان استان آهکی
A-105 

 برخی با آن ارتباط و اصفهان استان آهکی اراضی در آهن کمبود بررسی  طهرانی مهدی فتحی، مجتبی  پوستری

 خاک هایویژگی
A-106 

 توحیدی اهلل عنایت ساردو، محمدی سمیه  پوستری

  مهیجی مهدی نژاد و

 خشکی تنش به  (.Cyamopsis tetragonoloba L)  گوار گیاه پاسخ

 اسیدسالیسیلیک دکاربر تحت
A-107 

   مرزنجوش گیاه اسانس میکروبی ضد تاثیر ای مقایسه بررسی  زاده کریم علیرضا  پوستری

Origanum vulgare) )یانسان زای بیماری باکتری سوش شش تکثیر بر 
A-108 

 از استفاده با سدیمی و شور خاک یک هایکربوهیدرات مقدار بهبود  صفری یاسر دالور، محمدامیر نوری، زهرا  پوستری

 معدنی و الی تیمارهای
A-109 

 A-110 دمگن به سرب انتقال برآورد برای خاک آالیندگی حدود کارایی ارزیابی  صفری یاسر  پوستری

 علی صداقتی، ابراهیم عسکری، الهام  پوستری

  نادی ماریه میریک، اکبرمحمدی

 رد آربوسکوالر کوریزمی هایقارچ استقرار میزان بر زنی مایه زمان بررسی

 بافتی کشت پسته هاینهال سازگاری مرحله
A-111 

 ثمین حسینی، احمد خیاوی، پورحسن ایوب  پوستری

  حسینی

 جدا  CMV  خیار موزاییک ویروس مولکولی و بیولوژیکی هایویژگی

 رفسنجان شهرستان در اسفناج از شده
A-112 

 داج لوبیا زرد موزاییک ویروس ایرانی جدایه یک ژنوم کامل یابی توالی  یحسین ثمین حسینی، احمد مرادی، محمد  پوستری

 آفتابگردان از شده
A-113 

 لفلف نشاء تغذیه و رشد بر ارهخاک کمپوستورمی کاربرد تأثیر بررسی  قاسمی سمیه جو، اشتیاقی سکینه  پوستری

 ایدلمه
A-114 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 هایویژگی برخی بر ارهخاک کمپوستورمی مختلف طوحس تأثیر  قاسمی سمیه جو،اشتیاقی سکینه  پوستری

 خیار نشاء مورفولوژیکی
A-115 

 تعیین در مضاعف هایاستوانه بجای منفرد استوانه از استفاده بررسی  فاریابی ارسالن  پوستری

 خاک در آب نفوذ معادالت
A-116 

 واختییکن ضریب و باد و تبخیر تلفات بر آبپاش فاعارت تاثیر بررسی  صادقی زینب تقوی، احمد فاریابی، ارسالن  پوستری

 بارانی آبیاری در آب توزیع
A-117 

 دهاستفا برای ماهی پرورش پساب کیفیت در ماهیان غذای پسماند نقش  فاریابی ارسالن  پوستری

 ایقطره آبیاری هایسیستم در
A-118 

 حسین شفیعی، سعید پور، افشاری مینا  پوستری

  بهرآسمان وهستانیک شاپور شکفته،

 خیار ریشه در بور غلظت تغییرات بر فعال تاثیرکربن
A-119 

 و خاکی کشت سیستم در الطیب سنبل عملکرد و رشد مقایسه  قاسمی مقدم،سمیه بهاری حانیه  پوستری

 هیدروپونیک
A-120 

 نعمت مظهری، زاده،مژگانامام مالیی الهام  پوستری

  ضیایی

 خون سرم متابولیتهای برخی بر جیره نلیزی اسیدآمینه سطح اثر

 راس گوشتی هایجوجه
A-121 

 A-122 آنها هایفرآورده و طیور غذایی سالمت بهبود در هاریزجلبک نقش  مظهری مژگان رنجبری، زهرا  پوستری

 عسگری، حسین مبصر، عزیزی جوانشیر  پوستری

  مقدم رمضانی جواد زاده،رسول علی

 لیآ مواد با مستطیلی مقطع با زیستی اکتورر در نیترات حذف بررسی

 مختلف
A-123 

 A-124 اسفناج کیفیت و عملکرد بر پلیمری پوشش با اوره کود اثرات  نیکنژاد مجید حیدری، صابر  پوستری

 و امیرمیجانی امیررضا نمچ، پور کریمی بهناز  پوستری

  نیا نجفی موسی

 در فرنگیتوت طوقه و ریشه با همراه فوزاریوم هایگونه شناسایی

 جیرفت شهرستان
A-125 

 امیدعلی میرمحمودی، اله روح بیلری، کاظم  پوستری

  پور اسماعیلی

 تنش تحت گوشتی هایجوجه رشد عملکرد بر خرما گرده دانه تاثیر

 گرمایی
A-126 

 میرمحمودی، اله روح چکین، نورمحمد  پوستری

  رضوی راضیه پور، اسماعیلی امیدعلی

 و درآوری جوجه قابلیت بر Q10 کوآنزیم مرغی تخم درون یقتزر تاثیر

 گوشتی هایجوجه رشد عملکرد
A-127 

 A-128 یرفتج منطقه در پرتقال رقم سه میوه بیوشیمیایی های ویژگی ارزیابی  امیری ندا اعظم سیدی، فیروزبخت، زینب  پوستری

 A-129 تجیرف منطقه در نارنگی رقم سه میوه بیوشیمایی هایتفاوت بررسی  ندا امیری اعظم سیدی،  پور،صدیقه افشاری  پوستری

 پتانسیل یک عنوان به  (Salvadora persica)  مسواک درخت معرفی  سیدی اعظم ، احمدزاده مریم  پوستری

 جیرفت منطقه در دارویی
A-130 

 مطالعه  روستا کارآفرینی سعهتو ساززمینه اقتصادی مؤلفه واکاوی  باقری سادات فاطمه شرقی، طاهره  پوستری

  مرکزی استان شازند شهرستان: موردی
A-131 

: موردی مطالعه قنوات  شدن خشک علل از کشاورزان دیدگاه بررسی   رضایی مجتبی شرقی، طاهره  پوستری

  اردکان شهرستان محمدیه دهستان
A-132 

 آبادی دولت خاتون نرگس احمدپری، هدیه  پوستری

   شرادمن فریدون ،

 ساالنه متوسط دبی برآورد جهت آماری توزیع ترینمناسب انتخاب

 SMADA افزارنرم از استفاده با دلفارد رودخانه
A-133 

 رد تند شنی هایصافی هیدرودینامیکی و فیزیکی هایجنبه ارزیابی  مکاری مهدی  پوستری

 نامتعارف هایآب یتصفیه
A-134 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 کاوسی محمد تردک ازبری، علیزاده خدیجه  پوستری

  کالشمی

 تظرفی به بومی مرغ تخم بندی بسته کارگاه احداث طرح مالی ارزیابی

 تن 300
A-135 

 میکرو جامد فاز استخراج با آب از متاالکسیل کش قارچ جداسازی  شیرانی محبوبه  پوستری

 زا استفاده با دیواره چند مغناطیسی نانوتیوب کربن پایه بر پخشی

 جرمی سنج طیف-یگاز کروماتوگرافی

A-136 

 قابتر الگوریتم از استفاده با پمپاژ ایستگاه از برداریبهره سازیبهینه  مددی محمدرضا فرد، اکبری سعید  پوستری

  بافت شهرستان پمپاژ ایستگاه: موردی مطالعه  استعماری
A-137 

 رسوبی بار مینتخ در رسوب انتقال تجربی معادالت قابلیت ارزیابی  مددی محمدرضا  پوستری

 جیرفت سد مخزن به ورودی
A-138 

 نجفی، علی کاظمی سعید اقتدارنژاد، ندا  پوستری

  شالبافان

 جنوب در خرما نخل گونه هرس پسماند مدیریت ضرورت و اهمیت

 کرمان استان
A-139 

 شهرستان اطراف در خشک و تر حالت دو در خاکدانه پایداری بررسی  شیرانی حسین شریفی، آرزو  پوستری

 جیرفت
A-140 

 کاشت منظور به ایاستوانه خالیی موزع عملکردی هایشاخص ارزیابی  باقرپور حسین  پوستری

 لوبیا محصول دقیق
A-141 

 A-142 گرهی ریشه نماتد در تغذیه های حوضچه تشکیل چگونگی مکانیسم  ریسه الدینی زین اعظم گروه، افضلی محمد  پوستری

 ایبر غالبیت و افزایشی اثرات با هایمدل کمک به ژنومی انتخاب صحت  محمدی یحیی  پوستری

 ایران هلشتاین گاوهای در تولیدی صفات
A-143 

 الح در کشورهای بر تاکید با شیری گاو صنعت در ژنومی انتخاب آینده  محمدی یحیی  پوستری

 توسعه
A-144 

 ، عالیی حسین ، منوجان حسینی معصومه  پوستری

  یمحمد حمید

 وسیدگیپ کنترل در تریکودرما زیستی ترکیبات کاربرد پتانسیل بررسی

 مرکبات ریشه و طوقه
A-145 

 اهلل روح خدایگان، پژمان میرزائی، علی مهسا  پوستری

  ریسه صابری

 عامل برابر در آنتاگونیست هایاسترین برخی بالقوه توان ارزیابی

 فرنگیگوجه باکتریایی پژمردگی
A-146 

 رضا ریسه، صابری اهلل روح پور، مرادی مژده  پوستری

  حسینی احمد نژاد، محمدی

   VRU1 و VUPF5 فلورسنت  سودوموناس استرین دو نانوانکپسوالسیون

 زمینی یبس سوالنی فوزاریوم برابر در هاآن بیوکنترلی پتانسیل بررسی و
A-147 

 اعظم صداقتی، ابراهیم نژاد، مهدی فاطمه  پوستری

 محمد عالیی، حسین ریسه، نیالدیزین

  مرادی

 بر اتریکودرم هایگونه از ترکیبی با پسته هاینهال تیمار پیش بررسی

 (Meloidogyne javanica) گرهی ریشه نماتد کنترل

 

A-148 

 دکتر امینی، جهانشیر دکتر وروایی، اکرم  پوستری

  آشنگرف مراحم

 استفاده اب فرنگی توت میوه روی خاکستری کپک بیماری زیستی کنترل

 .Entrobacter sp و .Bacillus sp اندوفیت های باکتری از

 

A-149 

 عبداهلل شهدادی، فاطمه پاینده، مریم  پوستری

  نیا مهدوی

 ماندگاری و حسی خواص بر .Nepeta cataria L گیاه عصاره تاثیر

 ماست در پروبیوتیک های باکتری
A-150 
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 عبداهلل ادی،شهد فاطمه پاینده، مریم  پوستری

  نیا مهدوی

       Dracocephalum)  زرآب گیاه عصاره مختلف سطوح تاثیر

polychaetum Bornm)  های باکتری ماندگاری و حسی خواص بر 

 ماست در پروبیوتیک

A-151 

 A-152 ابیانتخ کشحشره یک عنوان به فنپایریپروکسی از استفاده بر مروری  باقری فائزه  پوستری

 در حرارت انتقال ضریب بر موثر فاکتورهای و تعیین هایروش بررسی  فر ضیائی محمد امان دلفارد، حیدری فاطمه  پوستری

 کردن سرخ طول
A-153 

 مرتضی سید گورانلو، فریده حیدری، مهسا  پوستری

  جزی رباط

 اتضایع پودر شده ترسیب های پروتئین عملکردی خصوصیات تعیین

 طیور کشتارگاهی
A-154 

وستریپ  های نهآمی اسید پروفایل و ایزوله پروتئین شیمیایی خصوصیات تعیین  گورانلو فریده حیدری، مهسا  

 طیور کشتارگاهی ضایعات ایزوله پروتئین در موجود
A-155 

 پارسا بهاره بدخشان، سمیه خوشنام، زهرا  پوستری

  مطلق

   (.Hibiscus sabdariffa L)  ترشچای گیاه مختلف هایبرجنبه مروری
A-156 

 A-157 ایگلخانه خیار عملکرد بر خشکی و شوری همزمان های تنش اثر  پناه یزدان نجمه نژاد، رییسی رضوان  پوستری

 یبابای اهلل ولی راد، موالیی احمد مروتی، مینا  پوستری

 شجاعی فهیمه زاده، جانیان علی مهدی پور،

  زاده

 ویر بر اولتراسونیک هموژنایزر و مکانیکی هموژنایزر از استفاده تأثیر

 A-158 گندم جوانه هایپروتئین استخراج بازدهی

 یبابای اهلل ولی راد، موالیی احمد مروتی، مینا  پوستری

 شجاعی فهیمه زاده، علیجانیان مهدی پور،

  زاده

-وتئینپر دوم ساختار و هیدروفوبیسیته کنندگی، امولسیون  خصوصیات

 A-159 دیاسی ترسیب و قلیایی انحالل روش به شده استخراج گندم جوانه های

 یبابای اهلل ولی راد، موالیی احمد مروتی، مینا  پوستری

 شجاعی فهیمه زاده، جانیانعلی مهدی پور،

  زاده

 استخراج گندم جوانه هایپروتئین کنندگی کف و آب جذب حاللیت،

 A-160 ایزوالکتریک نقطه در ترسیب و قلیایی استخراج روش به شده

 فرهاد کماندار، محمدرضا خانی،قاسم حمید  پوستری

  خوشنام

 هامیوه پواسون نسبت گیریاندازه هایروش از برخی بر مروری
A-161 

 محمدرضا ساردوئی، مریم سرمایه، نسیم  پوستری

  خوشنام فرهاد خانی،قاسم حمید کماندار،

 تگیکوف مترهایپارا بر برخورد سطح جنس و سقوط ارتفاع تاثیر بررسی

 رددلیشز رقم سیب
A-162 

 محمود  موسوی، سعید سید نظری، مریم  پوستری

  گوهرریزی جمشیدی کیارش ملکی،

 (Triticum بوئیتیکوم تریتیکوم های ژنوتیپ ژنتیکی تنوع ارزیابی

boeoticum ( مورفوفیزیولوژیک مختلف ازصفات استفاده با 
A-163 

 عاطفه فرقانی، اکبر راد،شریعتی مهسا  پوستری

  صبوری

 خاک در ذرت توسط جذب قابل فسفر میزان بر اسید اگزالیک اثر بررسی

 آهکی و اسیدی
A-164 

 طاهر محمد  صالح، حسن نوری، ملیحه  پوستری

  میرکزهی

 گوشتی طیور های جیره در روی و پروبیوتیک افزودن اثرات بررسی
A-165 

 ایهآالینده میزان بر توربوالنسی مختلف هایمدل یرتأث عددی تحلیل  ایرانمنش عقیل  پوستری

 شده سازیشبیه کوره در سنگزغال جامد سوخت احتراق از حاصل
A-166 

 لیال ام شریف، مهری نژاد، ساالری پروین  پوستری

  رودباری زهرا رشیدی،

 جیرفت منطقه در ایگلخانه فرنگیتوت  NO3  نیترات غلظت ارزیابی
A-167 
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 محمدتقی  انصاری، سارا  دوالبی، هسام  پوستری

  گلمکانی

 نبرآنتوسیانی مایکروویو روش کمک به استخراج متغیرهای اثر بررسی

 بادمجان پوست از حاصل
A-168 

 عمر بر آن تاثیر و گوآوا میوه کیفی های ویژگی بر آرژینین تیمار بررسی  کیش پاک زهرا پور، حاج کیمیا  پوستری

 انبارمانی
A-169 

ستریپو  A-170 مانی انبار طی موز میوه کیفی های ویژگی بر آرژینین تیمار نقش  کیش پاک زهرا پور، حاج کیمیا  

 وتت میوه انبارمانی عمر افزایش در آرژینین برداشت از قبل تیمار نقش  کیش پاک زهرا  زهی، مفتاح عابده پوستری

  Fragaria × ananassa Duch  فرنگی
A-171 

 زردآلو در همیو اکسیدانی آنتی سیستم بهبود روی  اسید سالیسیلیک اثر  کیش پاک زهرا مالزهی، دهساج  پوستری

 پایین دمای
A-172 

 ذوالفقاری، اصغر علی خدامی، سادات فرزانه  پوستری

 گل کیانیان ، محمدکیا یزدانی محمدرضا

  افشانی

   مغان کراسه 704 ای علوفه ذرت خصوصیات بر آبیاری کم تاثیر بررسی

 A-173  ایران سمنان،: موردی مطالعه

 ذوالفقاری، اصغر علی خدامی، سادات فرزانه  پوستری

 گل کیانیان محمدکیا ، یزدانی محمدرضا

  افشانی

 یستمس تحت ذرت فیزیولوژیکی خصوصیات بر خشکی تنش اثر بررسی

  ایران سمنان،: موردی مطالعه  ایقطره آبیاری

 

A-174 

 فاطمه گوهرریزی، جمشیدی کیارش  پوستری

  موسوی سعید سید نظری، مریم صالحی،

 ونگلوتاتی کاتاالز، های آنزیم فعالیت بر گرمایی مختلف تیمارهای اثر

 ستهپ قوچی کله رقم در دیسموتاز اکسید سوپر و پراکسیداز پراکسیداز،
A-175 

 حمیدرضا علیزاده، مرضیه محمودی، بهارک  پوستری

  پوریان

  شکارگر سن با تیامتوکسام کش حشره محیطی زیست یسازگار عدم

Orius  albidipennis آمیالز-آلفا آنزیم فعالیت گیری اندازه پایه بر 
A-176 

 نعیمه معزی، عبداالمیر سرخه، حسن  پوستری

  ضمیر عنایتی

 نیشکر پیت کمپوست تولید فرآیند بر میکروبی تلقیح تاثیر بررسی
A-177 

 نعیمه معزی، بداالمیرع سرخه، حسن  پوستری

  ضمیر عنایتی

 طی در نیشکر پیت تجزیه درصد و C/N نسبت بر گچ کاربرد تاثیر

 شدن کمپوست
A-178 

 نیا،قبادی مهدی ، پبدنی ناصری سمیرا  پوستری

 . برزگر رحیم متقیان، حمیدرضا

 سرب تتثبی و فرنگیگوجه میوه عملکرد بر تریپل سوپرفسفات کود اثر

 خاک در
A-179 

 نیا،قبادی مهدی ، پبدنی ناصری سمیرا  پوستری

  برزگر رحیم متقیان، حمیدرضا

 فرنگیگوجه گیاه توسط سرب جذب و عملکرد بر آبی تنش اثر
A-180 

 سیاهکوهی، نسب اسکندری سعیده  شیری پوستری

  رودباری زهرا بهزادی، بحرینی محمدرضا

 آنها تأثیر بررسی و  miR2285t و miR1434-3P هدف هایژن شناسایی

 گاو در شیر تولید بر
A-181 

 مهدی مهریزی، حجازی مجید نارویی، آرزو  پوستری

  پور سرچشمه

 هایزمان در آهکی خاک یک در فسفر سازی رها بر هیومیک اسید تاثیر

 مختلف
A-182 

 مهریزی،مهدی حجازی مجید آرزونارویی،  پوستری

  پورسرچشمه

 خراجاست هیومیک اسید شیمیایی و اریساخت طیفی، خصوصیات مطالعه

 زباله کمپوست از شده
A-183 

 پور، سرچشمه مهدی نژاد، چهکندی فرشته  پوستری

  مهریزی حجازی مجید

 از شده استخراج هیومیک اسید خصوصیات برخی ارزیابی و استخراج

 کمپوستورمی
A-184 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 سیروان رقم گندم ریشه رشد بر نیتروژن و داربنتونیت گوگرد اثر بررسی  قبادی محمداقبال ، رستمی فرزاد  پوستری

 رسیدگی مرحله در
A-185 

 زارعی، مهدی قهفرخی، امامی مژده سیده  پوستری

  بهرامی سمیه آرا، فضل علی

 اآکانتاموب کیست  و دیسانتری شیگال باکتری میان تعامل بررسی

 کستالنی
A-186 

 یباآنت آن ی مقایسه و رازیانه اسانس رادیکالی آنتی فعالیت بررسی  سخاوتی اسما صادقی، صدیقه  پوستری

 پیکریل -1 – فنیل دی-2 ´ و 2  روش به سنتزی هایاکسیدان

 هیدرازیل

A-187 

 رب ودرمنه شیرازی آویشن دارویی گیاهان اسانس آللوپاتی اثر بررسی  نسب شیخ جابر صادقی، صدیقه  پوستری

 سفرزها چه وساقه چه ریشه ،طول زنی جوانه
A-188 

 برومند، ناصر جفتانی، کوه جهانشاهی بهرام  پوستری

  ابراهیمی فاطمه نژاد، محمدی قاسم

 کرمان در منطقهTiticaca  رقم  کینوا مناسب کشت تاریخ تعیین
A-189 

 آب فمختل هایپتانسیل از استفاده با آفتابگردان گیاه عملکرد بررسی  پناه یزدان نجمه نژاد، رییسی تهمینه  پوستری

 خاک
A-190 

 ،صحافی رسول سید گورکی، پورغنی محدثه  پوستری

 رحیمی، اصغر میریک، محمدی اکبرعلی

  سینی علوی محمد سید

 در آن با مرتبط صفات و دانه عملکرد همبستگی و عاملی تجزیه

 خشکی تنش و تنش بدون شرایط در گاودانه هایاکوتیپ

 

A-191 

 حسن محمد نه محکمی،افسا شفیعی، شیما  پوستری

  نژاد محمدی قاسم فتوکیان،

 باکتری و Chlamydomonas reinhardtii ریزجلبک کشتی هم تاثیر

Azotobacter chroococcum شرایط در ریزجلبک بیومس رشد بهبود بر 

 مصنوعی فاضالب

A-192 

 آن رتاثی و حرارتی و رطوبتی مختلف شرایط تحت گوگرد اکسیداسیون  منتجبی اله نصرت  پوستری

 اصفهان آهکی خاک در غذایی عناصر جذب قابلیت بر

 

A-193 

 آن رتاثی و حرارتی و رطوبتی مختلف شرایط تحت گوگرد اکسیداسیون  منتجبی اله نصرت  پوستری

 گیالن آهکی غیر خاک در غذایی عناصر جذب قابلیت بر
A-194 

 بنجار، شهیدی غالمحسین میجانی، ریحانه  پوستری

  عقیقی سونیا

 یماریب علیه خاکزاد های استرپتومیسس آنتاگونیستی فعالیت ارزیابی

 Phytophthora بیمارگر از ناشی فرنگی گوجه وریشه طوقه پوسیدگی

nicotianae گلخانه شرایط در 

A-195 

 ، بیوکی یزدانی رستم حسینی، خواجه ساره  پوستری

 جعفر ، طباطبایی علی سید ، فنودی فرزاد

  یسینک مسعود

 در گالیسین اسیدآمینه کاربرد با آب کمبود تنش اثرات کاهش بررسی

 Hyssopus officinalis L.  A-196   زوفا گیاه در رشد مختلف های¬زمان

 اثرات کاهش در بتائین گالیسین کاربرد حفاظتی نقش مطالعه   بیوکی یزدانی رستم حسینی، خواجه ساره  پوستری

  شوری و خشکی  محیطی های¬تنش
A-197 

 مهدی نوه،حسینی فاطمه خواجویی، مژگان  پوستری

  ضیاءالدینی

 :Hemiptera سپردار هایشپشک کوتیکولی هایهیدروکربن

Diaspididae   پسته 
A-198 

 زین اعظم آبادی، مومن پورعلی هانیه  پوستری

  ریسه الدینی

 ناستا غرب گردو و بادام باغات گیاهی انگل نماتدهای فون شناسایی

 کرمان
A-199 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 رسول سید سینی، علوی محمد سید  پوستری

  شفیعی سعید صحافی،

 تحت گلرنگ مختلف هایژنوتیپ دانه عملکرد بر صفات مؤثرترین تعیین

 دیم شرایط
A-200 

 A-201 کرمان استان در هواشناسی های داده تغییرات روند بررسی  سعیدی عاطفه فر،نادریان محمد  پوستری

 A-202 گیالن استان مراتع و چای باغات در خاک آلی مواد بررسی  فرقانی اکبر محبی، سترنن  پوستری

 حمیدرضا آرانی، مصلح اصغر پهلوان، هانیه  پوستری

  سلطانی مهدی زاده، عظیم

 ریشو شرایط تحت کور دارویی گیاه مورفولوژیکی خصوصیات بررسی
A-203 

 ناکسیدکربدی کاهش و خاک کربن ذخیره رافزایشب زیستی ذغال نقش  گندمکار اکبر  پوستری

 جو
A-204 

 A-205 ورش شرایط و حفاظتی کشاورزی در جو گیاه فسفره نیاز دقیق تعیین  کشاورز پیمان گندمکار، اکبر  پوستری

 و سیب درختان میوه سالمت و عملکرد بر هاپوشخاک انواع ارزیابی  گندمکار اکبر   پوستری

 برگ عناصر غلظت
A-206 

 خدادادی، حاج ایمان نوربخش، زهرا سیده  پوستری

  مرادی حسین محمد قاسمی، حسینعلی

 فریقیت جمعیت بر بیوتیک آنتی و بیلهر دارویی گیاه پودر اثر مقایسه

 در لونزاآنف و نیوکاسل واکسن علیه بادی آنتی تیتر و سفید های گلبول

 گوشتی های جوجه

A-207 

 خدادادی، حاج ایمان  خش،نورب زهرا سیده  پوستری

  مرادی حسین محمد قاسمی، حسینعلی

 ایه اندام وزن بر بیوتیک آنتی و بیلهر دارویی گیاه پودر اثر مقایسه

 گوشتی های جوجه الشه صفات داخلی،
A-208 

 هرز علف روی بر Oxycarenus hyalinipennis  تغذیه گزارش اولین  مهنی ایمان روزخوش، محمد  پوستری

 ایران در یرخاکش
A-209 

 اهلل سعید روزخوش، محمد مهنی، ایمان  پوستری

  توکلی

 درشرایط  ذرت رقم دو عملکرد اجزای و عملکرد بر  کاشت تاریخ تأثیر

 ارزوئیه اقلیمی
A-210 

 پور، سرچشمه  خواه، مهدیمحمدی فاطمه  پوستری

  میرزایی سعید

 کرمان استان در پرساس با همزیست رایزوبیوم برتر های جدایه انتخاب
A-211 

 نژاد،امیری مهدیه سامان، قنات امیری زهرا  پوستری

  سلیمانی اهلل امان مطلق،پارسا بهاره

  کلزا رقم چهار عملکرد بر کاشت مختلف هایتاریخ اثر بررسی

Brassica napus L.  جیرفت منطقه در 
A-212 

 دکاربر امکان و ایران در خرما بندی بسته های چالش و تمشکال بررسی  جعفری سیدمهدی مقبلی، صدیقه  پوستری

 کشور خرمای صادرات توسعه جهت نوین های فناوری

 

A-213 

 علی رضائی، شکوفه محمودی، حدیثه  پوستری

  فردخانمیرزائی

 خاک جذب قابل فسفر روی بر کشعلف غلظت و نوع اثر
A-214 

 A-215 جدید نسل یابیتوالی هایروش و بانیم  امیرمیجانی امیررضا سیدی، نسرین  پوستری

 A-216 آنها جهانی کنترل راهکارهای و هاویروسجمینی   پور حسن حمیده حسینی، عاطفه سیده  پوستری

 حسینی، عاطفه پور،سیده حسن حمیده  پوستری

  جهانی مهدی

 مزارع در  TuMV  شلغم موزاییک ویروس مولکولی بررسی و شناسایی

 جنوبی خراسان استان کلزا
A-217 

 A-218 یشیمیای روش به خیار و سیاه بادمجان ایگلخانه سفید مگس کنترل  صدیقی عبدالناصر بشارت، عزیزاهلل  پوستری

  آباد، علی کمالی کاظم بشارت، عزیزاهلل  پوستری

  زاده سودایی حمید

 کشت در واندرفول رقم انار گیاهی هایریزنمونه شدن ایقهوه کنترل

 ایشیشه روند
A-219 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 آفتاب احمدی، ،محمدرضا کرمانی فرزانه  پوستری

  موسوی

  .Crocus sativus L   زعفران  گیاه گلبرگ  در موجود پروتئین بررسی
A-220 

   زعفران   گیاه هایپرچم و هاگلبرگ در موجود معدنی مواد بررسی  موسوی آفتاب ، کرمانی فرزانه پوستری

Crocus sativus L.  
A-221 

 منطقه پرتقال رقم چهار فیزیکوشیمیایی خصوصیات برخی ارزیابی  شکیبایی محمد میغانی، حسین  پوستری

 جیرفت
A-222 

 A-223 ای توسعه های چالش و اهمیت ارگانیک، کشاورزی  نیا ریاحی شهرام  پوستری

-حجازی مجید صادق، اوکاتی نسرین  پوستری

  ندفرهم فکری،همایون ،مجید مهریزی

 خاک در کادمیوم شیمیایی های شکل بر آلی اسیدهای تاثیر
A-224 

 حجازی مجید صادق، اوکاتی نسرین  پوستری

  فرهمند همایون فکری، مجید مهریزی،

 تنش تحت زینتی کرچک رویشی هایویژگی بر آلی اسیدهای تاثیر

 مس و کادمیوم
A-225 

 ارضنورافر، علی علیرضا ، نژاد مداحی سیروس  پوستری

  بزرگی جامع حیدری عاطفه ، فرد جاللی

  Aristida  بر موثر عوامل بینی پیش برای نایف جک آزمون از استفاده

adscensionis مکسنت کالیبراسیون مدل در 
A-226 

 فرد جاللی علیرضا نژاد، مداحی سیروس  پوستری

  بزرگی جامع حیدری عاطفه نورافر، ،علیرضا

  Aerva گیاهی گونه پراکنش بر اکولوژی عوامل تاثیر میزان بررسی

persica  نایف جک آزمون از استفاده با 
A-227 

 سهیال سلطانی، شیرین  بادسار، محمد  پوستری

  فتحی

 روستایی زنان زایی اشتغال بر اجتماعی -اقتصادی عوامل نقش بررسی

 زنجان استان در
A-228 

 بر آن نقش و روستایی جوانان دیدگاه از کشاورزی به نگرش بررسی   آجرلو زهرا  فتحی، سهیال بادسار، محمد  پوستری

  زهرا بوئین شهرستان روستایی مناطق: مطالعه مورد  مهاجرت
A-229 

 میان در زمینی سیب محصول بازاریابی بر مؤثر عوامل بررسی  قاسمی مهدی مغانلو، مهدی بادسار، محمد  پوستری

  خدابنده ستانشهر: مطالعه مورد  کاران زمینی¬سیب
A-230 

 تجربه: موردی مطالعه  زیرزمینی آب منابع مدیریت در نهادی رهبری  اسدی بنی مصطفی  پوستری

  استرالیا
A-231 

 زارع محمدرضا اسدی، بنی مصطفی  پوستری

  بشرآبادی مهرابی حسین مهرجردی،

 روش در آب اقتصادی ارزش تعیین بر محصول نوع انتخاب اثر بررسی

 تولید تابع ریکپارامت
A-232 

 پریسا ، نژاد تدین مسعود دهقانی، محسن  پوستری

   مشایخی

 و ریاضی هایمدل با ایجویچه آبیاری راندمان و آب پیشروی تخمین

 SIRMOD,WinSRFR  افزارهاینرم  از استفاده
A-233 

 مسعود ، مشایخی پریسا دهقانی، محسن  پوستری

   نژاد تدین

 و ریاضی هایمدل با ایجویچه آبیاری راندمان بر نفوذ پارامترهای تاثیر

 SIRMOD,WinSRFR افزازهای نرم از استفاده
A-234 

 پریسا ، نژاد تدین مسعو دهقانی، محسن  پوستری

   مشایخی

 ردعملک و آبیاری آب کارایی مصرفی، آب بر آبیاری آب شوری و رژیم اثر

 گندم
A-235 

 نتدی مسعو ایخی،مش پریسا دهقانی، محسن  پوستری

   نژاد

 رقم دو آب مصرف کارایی و عملکرد بر زایشی دوره در آبیاری کم اثر

 آفتابگردان
A-236 

 افراسیاب معزی، عبداالمیر رشیدی، ناصر  پوستری

  راهنما

 پسته هایدانهال توسط فسفر و نیتروژن جذب بر شوری تنش تاثیر
A-237 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 در کشاورزی متخصصان دیدگاه :مصرف و تولید چرخه در تراریخته نجبر  مهرابلو سجاد کرمی، رویا  پوستری

 زنجان استان
A-238 

 ار،جوک مهرانگیز آباد،دولت ابوسعیدی نازیال  پوستری

  طایی جواد آیین، احمد

 اقلیمی شرایط در زوفا کمی صفات برخی بر کاشت تاریخ اثر بررسی

 جیرفت گرمسیرینیمه
A-239 

 A-240 جیرفت در کینوا شدن سبز درصد بر کاشت عمق اثر ارزیابی  پور فدائی حسین خرمی، رامین  پوستری

 احمدپناه، محمد غضنفری، شکوفه  پوستری

  شریفی سیدداوود

 های فراسنجه رشدی، عملکرد بر مس مکمل مختلف منابع بررسی

 هایجوجه در روده میکروبی جمعیت و خون ایمنی و بیوشیمیایی

 گوشتی

A-241 

ریپوست  احمدپناه، محمد غضنفری، شکوفه  

  شریفی سیدداوود

 پایداری و الشه خصوصیات بر مس مکمل مختلف منابع بررسی

 گوشتی هایجوجه گوشت اکسیداتیو
A-242 

 A-243 دنیا در بیودیزل سوخت وضعیت بر مروری  احمدزاده خان عبدالواحد  پوستری

 آسیه احمدزاده، خان عبدالواحد  پوستری

  وزیری ،محرمدرویشی

 انگور کردن خشک فرایند بر واریته و دما تیمار، پیش اثر بررسی
A-244 

 حمید سرحدی، احمدیوسفی فاطمه  پوستری

  محمدی

 Neoscytalidium وLasiodiplodia theobromae  از گزارشی

hyalinum  Botryophaeriaceae  ایران در سنجد درختان زوال با همراه 
A-245 

 یلوسالکتوباس  با همراه نیتریت و موسیر عصاره سینرژیستی اثر بررسی  اکبرلو علی شریفی،جواد ردبی  پوستری

 مونوسیتوژنز لیستریا پاتوژن علیه اسیدوفیلوس
A-246 

 داوود گانی،چاره الهحبیب خسروی، ناهید  پوستری

  غزالی مینا فر،الهامی

 روی  Malva arvensis  پنیرک گیاه یعصاره و نقره نانوذرات ترکیبی اثر

 آزمایشگاهی شرایط در Meloidogyne javanica نماتد

 

A-247 

 محمدآبادی، محمدرضا پور، قاسم معین  پوستری

  سفالیی اللهی،محمد آیت احمد دیانی، امید

 کرمانی گوسفند مختلف های بافت در میوژنین ژن بیان
A-248 

 A-249 کرمانی گوسفند در لپتین ژن بیان لعهمطا  سفالیی محمد آبادی، محمد محمدرضا  پوستری

 A-250 آب اتالف کاهش در ژئوممبران پوشش نقش  فرد جاللی علیرضا وردی،پورحق فاطمه  پوستری

: یمورد مطالعه  رضوی خراسان استان در پائولونیا گیاه آبی نیاز برآورد  دهقان هادی  پوستری

  کاشمر
A-251 

 فرد، کارپرور سینح سید بهرامی، مریم  پوستری

  الهی نعمت امین محمد

 یتیغه با قلمی ورزخاک در تراکتور سوخت مصرف عمومی معادله

 کامپوزیتی
A-252 

 علیرضا مالشاهی، مریم مقصودیان، امید  پوستری

 کیانیان محمدکیا روانبخش، هومن مشکی،

  زاده مخی محمد ولی افشانی، گل

 استفاده با  Melia azedarach ختل زیتون درختی گونه رویش و استقرار

 A-253 سمنان درشهر کاشت مختلف هایروش از

 هومن مشکی، علیرضا زاده، مخی محمد ولی  پوستری

 کیانیان محمدکیا مالشاهی، مریم روانبخش،

  افشانی گل

 Celtis   تادار گونه رویش و استقرار بر کاشت مختلف هایروش تاثیر

caucasica  سمنان درشهر A-254 

 انار کامل وهمی انباری عمر و کیفیت بر یافته تغییر اتمسفر با بندی بسته  نژاد مرادی فرید  پوستری

 دارد تاثیر
A-255 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 الهام درستکار، مریم نژاد، مرادی فرید   پوستری

  فر انصاری

 آلوزرد میوه ماندگاری و کیفی هایویژگی بر یافته تغییر اتمسفر اثر
A-256 

 یک شیمیایی هایویژگی برخی بر نی و ذرت زیستی هایزغال تاثیر  کریمی رادی، اکبرم ندا  پوستری

 آهکی خاک
A-257 

 یآلودگ به پاسخ در خاک میکروبی هایویژگی برخی تغییرات بررسی  کریمی اکبر مرادی، ندا  پوستری

 کادمیوم
A-258 

 فرپور، هادی محمد نژاد، سجادی سمیرا  پوستری

  سرمست ومهمعص جعفری، اعظم

 مزرعه در یونجه و گندم کشت جهت اراضی تناسب کیفی ارزیابی

 فائو روش به کرمان شهیدباهنر دانشگاه تحقیقاتی
A-259 

 فرپور، هادی محمد نژاد، سجادی سمیرا  پوستری

  سرمست معصومه جعفری، اعظم

 مزرعه هایخاک بندیرده و میکرومورفولوژی خصوصیات بررسی

 کرمان باهنر شهید هدانشگا تحقیقاتی
A-260 

 مشهدی، ابدالی علیرضا کشکولی، فرشته  پوستری

 آبادی جالل لطفی امین قرینه، حسین محمد

  بیدی سیاه زارعی ،اسداله

 و انهد عملکرد بر زیستی فسفر و نیتروژن کودهای و کمپوستورمی اثر

 A-261 طبی کدوی روغن

 Cucurbita pepo. var. styriaca A-262  طبی کدوی دارویی گیاه معرفی  یدمشه ابدالی علیرضا کشکولی، فرشته   پوستری

 اوری طباطبایی و جالل سید مالئی، نسرین  پوستری

  شرفی

 فاتص برخی بر فسفات منوپتاسیم پاشیمحلول مختلف سطوح بررسی

 هیدروپونیک کشت در فرنگیتوت کیفیت و عملکردی رویشی،
A-263 

 یاور طباطبایی، جالل سید ، ناظری مسعود  پوستری

  شرفی

 رشدی صفات برخی بر منقسم ریشه کشت در کیسه و قارچ تاثیر بررسی

 تاپ رد رقم هلو میوه کیفی و
A-264 

 Beauveria bassiana بیمارگر قارچ انتقال و تشخیص توانایی ارزیابی  غایب سعیده راشکی، مریم  پوستری

 و سیروان گندم هایرقم ویر Tribolium castaneum آرد شپشة توسط

 میهن

A-265 

 RNAi  A-266 تکنیک از استفاده با گندم سن در هیدروالز گلوتن ژن خاموشی  بندانی علیرضا امیری، اعظم پوستری

 A-267 زراعی گیاهان در RNAi تکنیک با ژن خاموشی  امیری اعظم  پوستری

 A-268 کشاورزی هایتمسیس در اقلیم تغییر هایشاخص  برجسته شیرین  پوستری

 نکامرا سیدمحمدحسینی، میلویش، نسرین  پوستری

  بهرامپور

 در مغذی مواد ایلئومی پذیری گوارش بر زایالناز و دان بافت اثر

 گندم پایه بر هایجیره با شده تغذیه گوشتی هایجوجه

 

A-269 

 نکامرا سیدمحمدحسینی، میلویش، نسرین  پوستری

  بهرامپور

 شگوار دستگاه مختلف هایبخش نسبی وزن بر زایالناز و اند بافت اثر

 گندم پایه بر هایجیره با شده تغذیه گوشتی هایجوجه

 

A-270 

 امیدعلی ضیائی، نعمت ، بهرامپور کامران  پوستری

  پور اسماعیلی

 هایجوجه در الشه تجزیه صفات بر روی اکسید نانو و C ویتامین نانو اثر

 گرمایی تنش شرایط در گوشتی
A-271 

 امیدعلی ضیائی، نعمت ، بهرامپور کامران  پوستری

  پور اسماعیلی

 هایجوجه در الشه تجزیه صفات بر روی اکسید نانو و C ویتامین نانو اثر

 گرمایی تنش شرایط در گوشتی
A-272 

 موج پور، سرچشمه مهدی عباسی، زهرا  پوستری

  خالقی

 بررسی و گالیفوسیت کش فعل کننده تجزیه های باکتری جداسازی

 کربن منبع عنوان به سم حاوی محیط در آنها رشد
A-273 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 

 های ویژگی بر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ مختلف تیمارهای تاثیر  دریایی فائزه  پوستری

  Tetragonoloba Cyamopsis  گوار گیاهچه رشد و زنی جوانه
A-274 

   .Hordeum vulgare L  جو رقم بذرسه بنیه بر کشقارچ نوع رسیبر  یاری لیال دریایی، فائزه  پوستری

 انبارداری ماه 7 از بعد
A-275 

 باغداران: موردی مطالعه  کشاورزی محصوالت بازاریابی مشکالت بررسی  راینی زاده مهدی جواد محمد شریفی، امید  پوستری

  جیرفت شهرستان
A-276 

 مهدی ،دهقان هادی پور، عابدین میثم  پوستری

  مکاری

 کارکرد فشارهای در چکان قطره نوع سه هیدرولیکی عملکرد بررسی

 مختلف
A-277 

 اهللنژاد،امانامیری مهدیه زاده،تقی محمود پوستری

  فرنادریان محمد سلیمانی،

  کلزا ارقام برخی در عملکرد اجزای و عملکرد بر خشکی تنش اثر

Brassica napus L.  
A-278 

 کنترل در Pantoea agglomerans هایجدایه توانایی ارزیابی و شناسایی  رحیمیان الهبندپی، حشمت فیروزیان سمن  پوستری

 مرکبات بالست بیماری بیولوژیک
A-279 

 A-280 اقالب سیاه یشته و نخود سبز یشته توسط باقال گیاه در مقاومت القای  مهرپرور مهنی، محسن ناهید  پوستری

 حمیدرضا جمالی، صمد مهرمرادی، هادی  پوستری

  پوریان

 در اآنه نقش بر تکیه با آفات کنترل در حشرات بیمارگر هایقارچ نقش

 آگرواکوسیستم پایداری و حفظ
A-281 

 ضمیر،عنایتی نعیمه فر،بختیاری مرضیه  پوستری

  خانلومهدی خسرو

 هایریباکت در نیتروژن تثبیت و اکسین هورمون تولید توانایی بررسی

 لگوم گیاهان برخی گره از شده جداسازی اندوفیت

 

A-282 

 ضمیر،عنایتی نعیمه فر،بختیاری مرضیه  پوستری

  خانلومهدی خسرو

 سیانید گاز تولید و روی نامحلول ترکیبات انحالل توانایی بررسی

 گیاهان برخی گره از شده جداسازی اندوفیت هایباکتری در هیدروژن

 لگوم

A-283 

ریپوست  سفیدکوهی، غالمی علی جاونژاد، محمد امیر  

  مومنی، بابک روش، خوش مجتبی

 باغات در ایقطره آبیاری هایسیستم توسعه بر موثر عوامل بررسی

 مازندران استان شرق و مرکز مرکبات
A-284 

 جدا های باکتری بر داری نهتش گیاه ساقه اتانولی عصاره تاثیر بررسی  تبری مهسا خوشخو، ژاله زاده، رستم سیما  پوستری

 دیسک انتشار روش به ماهی فیله از شده
A-285 

 A-286 ها میکروارگانیسم توسط کارتنوئیدی های رنگدانه تولید  سنجری سمیه امیدی، شیما  پوستری

 یومبیفیدوباکتر باکتری مانی زنده بر وکاکوتی نعنا هایاسانس تاثیر  سنجری سمیه شهدادی، فاطمه  پوستری

 روده و معده شده سازی شبیه محیط در انیمالیس
A-287 

 مقاومت ارزیابی جهت شته ظرفیت و کل تعداد های شاخص مقایسه  زهرا گرجی، محسن مهرپرور  پوستری

 گلرنگ شته به نسبت گلرنگ
A-288 

 A-289 هامیوه عمرانباری بر  MCP1-  سیکلوپروپانمتیل -1 نقش  میغانی حسین  پوستری

ریپوست  زهفائ شمیلی، منصوره سامانی، اکبرنژاد زهرا  

  ثمری

 سبز نقره ذرات نانو سیتوتوکسیسیتی و اکسیداتیو تنش القا پتانسیل

  .Allium cepa L آلیوم  برریشه سنتز
A-290 

 زهفائ شمیلی، منصوره سامانی، اکبرنژاد زهرا  پوستری

  ثمری

  ومآلی زنی جوانه ایه شاخص بر شیمیائی و سبز نقره ذرات نانو تاثیر
Allium cepa L.  

A-291 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 فائزه شمیلی، منصوره دهقانپور، صدیقه  پوستری

  ثمری

 و فیزیولوژیک های ویژگی بر سوپرجاذب و خشکی برهمکنش

 شلغم بیوشیمیائی
A-292 

 شمیلی، منصوره دهقانپور، صدیقه  پوستری

  دستجردی میرزاعلیان عبدالمجید

 تربچه در آبی کم تنش ثراتا کاهش بر زئولیت تأثیر
A-293 

 فاضلی محمود سالکجانی، رمضانی فرناز  پوستری

  ابراهیمی رضا سنگانی،

 پساب از فنل حذف در سنتزی و طبیعی هایجاذب کارائی بررسی

 زیتون
A-294 

 چاه زندانی معصومه آقاعباسی، ناصر  پوستری

  راینی زاده مهدی جواد محمد اسماعیلی،

 رب ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریبه ابعاد بین ارتباط بررسی

 میناب شهرستان کشاورزی بخش پایداری
A-295 

 شکالت میکروبی و حسی های ویژگی بر دارچین پودر تاثیر بررسی  شهدادی، حسین دوماری فاطمه  پوستری

 خرمایی
A-296 

 A-297 دوغ رئولوژیکی و حسی خواص بر ینپکت مختلف های غلظت تاثیر  شهدادی، حسین دوماری فاطمه  پوستری

 بهرامپور، جمیل موسایی، امیر حیدری، زهرا  پوستری

  مختاری ستایی مرتضی

 تغذیه در  Zygophyllum atriplicoides  قیچ گیاه برگ غذایی ارزش

 دام
A-298 

 A-299 مروری مقاله: دام متابولیسم و عملکرد بر  گیاهان ساپونین اثر  موسایی امیر رحیمه فاریابی،  پوستری

نژاد محمدی قاسم غم،بی زادهرمضان خدیجه  پوستری

  پناهی بهمن ابراهیمی و فاطمه و

 ازکشت حاصل هاینهال و خرما ژنوتیپ چندین  ژنتیکی تنوع بررسی

 آنها بافت
A-300 

 رضا ریسه، صابری اهلل روح پور، مرادی مژده  پوستری

  حسینی احمد نژاد، محمدی

 Pseudomonas fluorescens باکتری نانوکپسوالسیون اثر یبررس

VUPF5 و Bacillus subtilis VRU1 و پرآوری بر هاآن هایمتابولیت و 

 ایشیشه درون کشت در   UCB1پسته زاییریشه

A-301 

 A-302 ایران در  Radulidium subulatumگونه از گزارش نخستین  فر فتوحی بِردی خلیل و زاده کریم سمیرا  پوستری

 برگ خشکیدگی و برگی لکه با همراه های قارچ  مقدماتی شناسایی  نیا نجفی موسی ، احمدیوسفی عصمت  پوستری

 کرمان استان جنوب در خرما
A-303 

 الهحبیب شکوهی، سنج سخن سمانه  پوستری

  غزالی مینا و فرالهامی داوود گانی،چاره

 Thymus  آویشن یعصاره ای اسانس و نقره نانوذرات ترکیبی اثر

vulgaris  نماتد روی Meloidogyne javanica آزمایشگاهی شرایط در 
A-304 

 هارم در خیار فراریشه هایباکتری آنتاگونیستی اثر ارزیابی و جداسازی  آزادوار مهدی و شریفی مریم  پوستری

 خیار ریشه و طوقه پوسیدگی فوزاریومی بیماری عامل قارچ زیستی
A-305 

 امیدعلی میرمحمودی، اله روح بیلری، کاظم  پوستری

  پور اسماعیلی

 گوشتی هایجوجه در خونی هایفراسنجه برخی بر خرما گرده دانه تاثیر

 گرمایی تنش تحت
A-306 

 بسیج و مسلم نژاد، شهریاری سعیده  پوستری

  خنامانی مصطفی

 :.Chilo partellus  Lep ذرت دارخال خوارساقه کرم شناسایی

Crambidae  روش به Barcoding DNA 
A-307 

 یمصطف نژاد، شهریاری بسیج، سعیده مسلم  پوستری

  خنامانی

-علف و هابیماری آفات، تلفیقی مدیریت در آن کاربرد و دور از سنجش

 هرز های
A-308 

 سعیده بسیج، مسلم خنامانی، مصطفی  پوستری

  نژاد شهریاری

 آفات تلفیقی مدیریت در Push-Pull استراتژی کاربرد
A-309 

 ،نژاد محمدی قاسم ، زیدآباد رئیسی حکیمه  پوستری

  رودباری زهرا و ناخدا بابک

 سورگوم در دانه عملکرد برای رگرسیون تجزیه و صفات تنوع بررسی
A-310 
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کد 

 مقاله

 ،نژاد محمدی قاسم ، زیدآباد رئیسی حکیمه  پوستری

 زهرا و ناخدا، عنایت اهلل توحیدی بابک

  باریرود

 سمپال ژرم در دانه عملکرد با صفات علیت تجزیه و همبستگی تعیین

 A-311 سورگوم المللی بین

 ملکردع بر شنی خاک یک در پسته برداشت ضایعات بیوچار کاربرد تاثیر  بابگهری زمانی جواد میری، فاطمه  پوستری

 ذرت گیاه
A-312 

 A-313 دهد؟می قرار تاثیر تحت را گیاه هایریشه توسعه و رشد وچاربی آیا  بابگهری زمانی جواد میری، فاطمه  پوستری

 غالمرضا جبالبارزی، سمیه آئین، احمد  پوستری

  افشارمنش

 نظام در نخود ارقام عملکرد اجزاء و عملکرد بر کاشت تاریخ اثر بررسی

 جیرفت منطقه زمستانه کشت
A-314 

 ایه ژنوتیپ العملعکس و کیفی خصوصیات عملکرد، زیابیار و بررسی  شعبانی منصور آئین، احمد  پوستری

 فیزیولوژیک عوارض به نسبت هندوانه
A-315 

 در سویا گیاه فتوسنتزی فرآیندهای برخی و رشد بر آهن اثرات بررسی  دهقانی محسن و مشایخی پریسا  پوستری

 آهکی خاک یک
A-316 

 رد میکرو و ماکرو غذایی عناصر برغلظت کالته آهن صرفم اثرات بررسی  دهقانی محسن و مشایخی پریسا  پوستری

 آهکی خاک در سویا گیاه
A-317 

 نسبی هایاندازه در پایه و هسته انتخاب صحت بهبود تأثیر بررسی  همتعسکری الهحشمت  پوستری

 نژاد گوسفند ماهگی شش وزن ژنتیکی بر پیشرفت هسته مختلف

 بازهسته نژادی اصالح حطر یک سازیاز شبیه استفاده با کرمانی

A-318 

 ارسالن پور، اسماعیلی پاداش،امیدعلی زهرا  پوستری

  برازنده

 آغازین یدوره در گوشتی هایعملکردجوجه بر سلنیوم و ماهی روغن اثر
A-319 

-محمدی قاسم غم،بی زادهرمضان خدیجه  پوستری

   پناهی بهمن ابراهیمی، فاطمه نژاد،

 ایهنهال در سوماکلونال تنوعات از حاصل یکیژنت نایکنواختی بررسی

 بافت کشت طریق از یافته تکثیر خرما
A-320 

 حسنی، شاهسوند حسین رودباری، زهرا پوستری

  نژاد محمدی قاسم

 پتانسیل حاوی ایرانی ثانویه پایرمتریتی های الین نانوایی کیفیت ارزیابی

 برتر والدین با مقایسه در شوری تنش به مقاومت

  

A-321 

 سریا غالمحسینی، مبینا بخشنده، اسماعیل  پوستری

  پیردشتی الههمت یعقوبیان،

 در رشد افزاینده ریزجانداران از استفاده با سویا گیاهچه رشد بهبود

 خشکی تنش شرایط
A-322 

 مهدی ، شریفی لیال ، مرام ستوده سمیه  پوستری

   قیاسی

 Securigera  کالملعدس بذر کاردینال هایدما سازی کمی

Securidaca L.  خطی رگرسیون و مانند دندان تابع از استفاده با 

 ای خشکیدوتکه

A-323 

 جای به pناتوزیم آنزیم مولتی بدون و با کلزا کنجاله مختلف سطوح تاثیر محیط اردشیر سالم، مجتبی 

  گوشتی های جوجه عملکرد بر سویا کنجاله
A-324 

و  پذیریهای فیزیکی و شیمیایی خاک با تراکمبررسی رابطه ویژگی پورشعبانزاده، محمود صغری درویش 

 رطوبت بهینه تراکم
A-325 

انباشت سدیم و کلر در ریشه جهت مقابله با شوری در گیاه دارویی پونه  محمد جعفر صالحه، محمد حسین حکیمی 

 ایسای کرک ستاره
A-326 

 Albrecht Serfling, Frank Ordon  Challenges of wheat breeding for resistance against the  پوستری

background of climate change   
A-327 



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 Evelyn Klocke   Institute for Breeding Research on Horticultural Crops at a  پوستری

Glance  
A-328 

 Fabio Quaglino  Phytoplasmas, plant pathogenic bacteria representing a severe  پوستری

threat to agriculture  
A-329 

 Alireza Karimzadeh  Comparison of essential oil components from two samples of  پوستری

Eucalyptus camaldulensis Dehn native growing in Kerman 

province and its impact on the growth of Aspergillus flavus 

 

A-330 

 Razieh Partovi, Saeed Seifi  Effect of Dietary Supplementation with Nanocurcumin on  پوستری

Carcass Characteristics, Oxidative Stability, and Meat Quality 

of Broiler Chicken Infected with Eimeria Species 

A-331 

 ,Roya Zanganeh, Rashid Jamei  پوستری

Fatemeh Rahmani and Soroush Kargar 

Khorrami  

Seed pretreatment with salicylic acid and sodium hydrosulfide 

and their combination alleviate Pb-induced dicarbonyl stress in 

maize  

A-332 

 Fatemeh Roustaei  Soil salinity prediction using EOS AMI remote sensing satellite  پوستری

data  
A-333 

 ,Fatemeh Roustaei, Maryam Haghighi  پوستری

Vahid Etemad  
The effect of humic acid on reducing salinity and drought stress 

in cumin  Cuminum cyminum   
A-334 

Hossein Moradi, Mansureh Ghavam The Importance of Flavonoids in Plant Adaptation to UV پوستری

 1790 

A-335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عصر( 15:00 – 30:14پنل محیط زیست و منابع طبیعی: )ساعت   

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 هزبال کمپوست مصرف بهداشتی و محیطی زیست پیامدهای بر مروری  فتحی مجتبی  پوستری

 جهان  مختلف اطقمن در شهری
E-401 

 

 ایماهواره تصاویر از استفاده با کشاورزی محصوالت نقشه استخراج  مظفرحیدری مرتضی ، کچلو رحیم  پوستری

 E -402   خدابنده شهرستان: موردی مطالعه  8 لندست و 2 سنتینل

 میر علیزاده، مرتضی خانجانی، حسین محمد  پوستری

  دنژا سوری ایمان سجادی، مسعود

 سازدهتو سیستم در یافته پرورش غربی سفید میگوی تولید عملکرد

 E -403 زیستی 

 ایی غذ امنیت برای سنگین فلزات به کشور هایخاک آلودگی پیامدهای  صفری یاسر  پوستری
E -404 

-مدل زا ادهاستف با سیستان منطقه در باد سرعت تغییرات بینیپیش  کوهستانی شاپور فر،نادریان محمد  پوستری

 E -405 تصادفی  ساز شبیه های

  دور از سنجش از استفاده با گیاهی پوشش تغییرات روند بررسی  آباد علی عربی فهیمه هوشمندزاده، فاطمه  پوستری

 E -406   اردکان -یزد دشت: موردی مطالعه

-ارهماهو تصاویر واقعی تعرق و تبخیر مکانی ریزمقیاس نمایی   مکاری مهدی  پوستری

 E -407  موجک تبدیالت پایه بر هاییالگوریتم از استفاده با مودیس ای

 پارسا بهاره سعیدی، رویا پناه،ایروانی عهدیه  پوستری

 مطلق

 خشک  نیمه و خشک مناطق هایخاک اصالح برای ایگزینه بیوچار

E -408 

 در .Cuminum cyminum L دارویی گیاه شیمیایی ترکیبات مقایسه  فرسعادت امیر جعفری، حسین سمیرا  پوستری

 E -409 کرمان  و یزد هایاستان

 Bunium دارویی گیاه اتنوفارماکولوژی و اسانس ترکیبات بررسی  جعفری حسین سمیرا فر، سعادت امیر  پوستری

persicum کرمان  استان در E -410 

 و تنانت هایروش با هلیل رودخانه محیطی زیست جریان برآورد  مددی محمدرضا  پوستری

 E -411 جریان  تداوم منحنی

 مصلح اصغر زاده،سودایی امیری، حمید ایرج  پوستری

  زادهحکیم محمدعلی آرانی،

  و  Tecomella undulata  شیطان  انار گونه هایرویشگاه شناسایی

 کرمان جنوب در همراه هایگونه فلورستیک لیست

 

E -412 

 ریحانه کریمیان، اکبر یعل درینی، جواد  پوستری

  امیری ایرج دهقان،

 زا برخی به نسبت کوهی درمنه گیاهی گونه دو پاالیی گیاه بررسی

 E -413 جیرفت شهرستان اسفندقه منطقه معادن در عناصر



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 محسن دوماری، امیری سحر ، امیری ایرج  پوستری

  درینی فرامرزپور، جواد

 ستانهآ سرعت از استفاده با هاردیف بادشکن بین بهینه فواصل تعیین

 E -414   کرمان جنوب: موردی مطالعه  خشک مناطق در بادی فرسایش

 و فراش مرغزار، منطقه در شیاریبین فرسایش میزان مقایسه و تعیین  شیرانی حسین شریفی، آرزو  پوستری

  باران سازیشبیه وسیله به جیرفت شهرستان سیاه تل

 

E -415 

 حوزه در انسانی های فعالیت از ناشی تخریب عوامل بررسی   پاینده خوشناز زاده، توالی محمد  پوستری

 E -416 ایران  در طبیعی منابع

 مدیریت راهکارهای و ایران در آب ذخیره و مصارف بحران علل بررسی  زاده والیت پاینده،محمد خوشناز  پوستری

 E -417 آب  منابع

 رد گردوغبار پدیده از ناشی افقی دید میدان  تغییرات روند سیبرر  خوسفی ابراهیمی زهره  پوستری

 E -418 جازموریان تاالب یمحدوده

 اساس بر یزد استان غبارآلود روزهای تعداد مکانی و زمانی تحلیل  خسروشاهی محمد خوسفی، ابراهیمی زهره پوستری

 IDW E -419 روش

 اییبیوشیمی و ایمنی های شاخص برخی بر کمیخ محلول تاثیر بررسی  رضائی حاجی سعید  پوستری

  Mugil cephalus  خاکستری کفال ماهیان بچه خون

 

E -420 

 یس ماهیان بچه بر میخک پودر محلول کنندگیبیهوش کارآیی بررسی  رضائی حاجی سعید  پوستری

 زمان مدت بیهوشی، القای زمان : مدت  lates calcarifer   آسیایی بس

 آبشش بافت تتغییرا و ریکووری

E -421 

 محمد علی دستورانی، مهدی سرابندی، امجد  پوستری

  نوفرستی

 در تغییراقلیم سناریوهای و پنجم گزارش هایمدل مقایسه 

 E -422 طبس  شهرستان بارش برآورد

 از استفاده با طبس شهرستان بیشینه دمای و کمینه دمای برآورد  دستورانی مهدی سرابندی، امجد  پوستری

 5/8 و 5/4 انتشار سناریوهای و پنجم گزارش هایمدل

 

E -423 

 زیست  محیط بر تراریخته گیاهان هایچالش   سلطانی نجمه خوشنام، زهرا  پوستری
E -424 

 م،پورابراهی مسلم رویان، مریم مرتضائی، فائزه  پوستری

  باباخانی آریا

 سازیجدا کتیکالاسید هایباکتری در بیوتیکیآنتی مقاومت الگوهای

 Oncorhynchus mykiss  کمانرنگین آالیقزل ماهی روده از شده

,Walbaum   

E -425 

 باباخانی، آریا رویان، مریم مرتضائی، فائزه پوستری

  صیقالنی رامین

 .Lactococcus lactis subspباکتریایی سویه میکروبی ضد فعالیت

cremoris   کماننگینر آالیلقز ماهی روده از شده جدا  

Oncorhynchus mykiss, Walbaum  

E -426 
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کد 
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 پدیده از جلوگیری منظور به طبیعی های هیدروکلوئید از استفاده  زاده شکرچی هاجر سیستانی، شبنم  پوستری

 E -427 غذایی  محصوالت در سینرسیس

 از اصلح هایآالینده میزان بر ارزیهم نسبت تأثیر عددی تحلیل  ایرانمنش عقیل  پوستری

   شده سازیشبیه کوره در سنگزغال جامد سوخت احتراق

 

E -428 

 نجمه محمودآبادی، مجید زمانی، سمیرا  پوستری

  فرپور محمدهادی و پناهیزدان

 برخی در ماسه حمل پتانسیل و باد سرعت تغییرات روند 

 E -429 کرمان  استان سینوپتیک هایایستگاه

 دشتی، حسن آرانی، صلحم اصغر امیری، مینا  پوستری

  زاده عظیم حمیدرضا

  داغ قره گیاه خصوصیات برخی بر نمکی ریزگردهای اثر

E -430 

 کهشب روش به اصفهان شهری هایکاربری گذار پتانسیل بینیپیش  جونقانیصالح احسان مظفر،حیدری مرتضی  پوستری

 E -431 مارکوف  زنجیره و پرسپترون عصبی

 میکائیلی خدیجه مقدم، دیمحم سمانه  پوستری

  سبحانی بهروز کندی،حاجی

 برای خشکسالی شناخت و شده استاندارد بارش هایشاخص مقایسه

 E -432 اردبیل استان در خشکسالی وضعیت ارزیابی

 سمانه کندی،حاجی میکائیلی خدیجه  پوستری

  سبحانی بهروز مقدم، محمدی

 و 8 لندست ایماهواره یرتصاو از استفاده با زمین سطح دمای برآورد

 E -433 دژ شاهین شهرستان در مجزا پنجره الگوریتم

 ملکی فردیس آبادچی، حسینخانی مائده  پوستری

  گلمکانی تقی محمد گاری، مانده مریم جهان،

 تراریخته  گیاهان کاربرد های چالش

E -434 

 سیما نیازی، علی افضلی، مهسا سیده   پوستری

    سازگاری

 زیستی  ایمنی و مدیریت اثرات،: تراریخته گیاهان

E -435 

 ویروس  به مقاوم و تراریخته گیاهان خطرات ارزیابی   پور حسن حمیده حسینی، عاطفه سیده  پوستری
E -436 

 ، آبادعلی کمالی کاظم ، زادهحکیم علیمحمد  پوستری

  زمانی الهه

 خاک  هایزخم مرهم بیوچار،

E -437 

 زمانی، الهه آرانی، مصلح اصغر کمالی، کاظم  پوستری

    خادم فرزان

 ناشناخته  دارویی گیاه ، Rheum ribes  ریواس 

E -438 

 زیست های آلودگی ایجاد در آن نقش و صنعتی کشاورزی بررسی  نیا ریاحی شهرام  پوستری

 E -439 محیطی 

 تراریخته  انگیاه معایب و مزایا  طاهری محمدجواد ، افضلی مهسا سیده  پوستری
E -440 

 محمدرضا ذوالفقاری، اصغر علی رئیسی، مریم  پوستری

  زاده ثابتی مرمر گرجی، منوچهر  یزدانی،

 خاک آلی ماده میزان برآورد در a2 سنتینل ماهواره تصاویر از استفاده

 E -441 سمنان  جنوب منطقه در
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 محمدرضا ذوالفقاری، اصغر علی رئیسی، مریم  پوستری

   زاده ثابتی مرمر ، گرجی منوچهر ، یزدانی

 در a2 سنتینل ماهواره تصاویر از استفاده با رس و شن نقشه تهیه

 E -442 سمنان  منطقه

  طبیعی منابع و دقیق کشاورزی در دور راه از سنجش کاربرد  فرد جاللی علیرضا ، وردی پورحق فاطمه  پوستری
E -443 

 زهرا قانی،آم شوکتی محمد سواری، مسلم  پوستری

  باقرامیری

 کشاورزی  زیست محیط بر آن اثرات و اقلیم تغییر

E -444 

 جبران و زیرزمینی آب پایدار مدیریت جهت اجرایی راهکارهای ارائه  دهقان هادی  پوستری

 کاشمر بحرانی ممنوعه دشت در  مخزن کسری

 

E -445 

 یستز محیط دوستدار و فعال بندیتهبس عنوان به پکتین جدید کاربرد  مصباحی غالمرضا  پوستری

 E -446  غذایی محصوالت برای

 تراریخته  محصوالت روی پیش محیطی زیست هایچالش  برجسته شیرین  پوستری
E -447 

 و گیاهی پوشش های شاخص کمک به خشکسالی برآورد   ورزنه بهروزحیدری ، پور عابدین میثم  پوستری

 E -448 ای  ماهواره اویرتص از استفاده با خاک سطح رطوبت

 صنعت در  Copepoda: Crustacea  پاروپایان از استفاده   نظری فاطمه  پوستری

 E -449 آبزیان  پرورش

 محمود پازوکی، جمیله نظری، فاطمه  پوستری

  معصومیان

 :Myxobolus  Myxobolidae جنس از جدید گونه سه گزارش

Bivalvulida  ایران شیرین آب ماهیان در  E -450 

 درمنه هایگونه زیرزمینی و هوایی بیوماس کربن ترسیب بررسی  مشیزی خسروی اعظم  پوستری

 E -451 کوهی  درمنه و دشتی

 اجتماعی  رفاه و مرتعی هایاکوسیستم ارتباط    مشیزی خسروی اعظم  پوستری
E -452 

 جدا ایه باکتری بر داری تشنه گیاه ریشه اتانولی صارهع تاثیر بررسی  تبری مهسا خوشخو، ژاله زاد، رستم سیما  پوستری

 E -453 دیسک  انتشار روش به ماهی فیله از شده

 سعید آذره، علی ساردوئی، رفیعی الهام  پوستری

  برخوری

 مدل از استفاده با رود هلیل آبخیز حوزه ماهانه جریان سازی شبیه

 GR2M E -454 هیدرولوژیکی

 سعید ساردوئی، رفیعی مالها آذره، علی  پوستری

  برخوری

 بینی پیش و سازی مدل جهت ژن بیان ریزی برنامه مدل از استفاده

 E -455 ماهانه  بارش

 حامد زهتابیان، غالمرضا ، خسروی حسن  پوستری

  دامنه اسکندری

 کاشان  دشت در زاییبیابان شدت رصد و پایش

E -456 
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 مدحا خسروی، حسن زهتابیان، غالمرضا  پوستری

  دامنه اسکندری هادی دامنه، اسکندری

 بتاال غرب حوضه کاربری تغییر بر جیرفت سد احداث تأثیر بررسی

 E -457 جازموریان 

 ،بهرامپور جمیل موسایی، امیر رحیمه فاریابی،  پوستری

  ارسالن برازنده

  درمنه مرتعی گیاه علوفه غذایی ارزش بررسی  

E -458 

 عرقت و تبخیر با ارتباط در جیرفت دشت گیاهی پوشش تغییرات روند  شرافتمندراد محسن اردو،س سلیمانی مجتبی  پوستری

 MODIS   E -459 تصاویر از استفاده با

 سلیمانی مطلق، مجتبیسلیمانی مهدی  پوستری

  ساردو

 سنجش هایداده از استفاده با   DSI  خشکسالی شدت شاخص بررسی

 E -460   کرمانشاه ستانا: مطالعه مورد منطقه   دور از

 جیرفت  دشت آبخوان ای چینه آب واحدهای بررسی  محمد فاریابی  پوستری
E -461 

 مناطق در زیرزمینی آب تغذیه میزان تخمین هایروش   محمد فاریابی  پوستری

 E -462 خشک  نیمه و خشک

 Rhizophora mucronata) دلچن گونه اکولوژیکی هایویژگی بررسی خیراندیش فاطمه مرادی، غالمحسین 

Lam ). 
E -463 

 Avicennia) حرا درخت تکثیر و اکولوژیکی خصوصیات بررسی میرزایی سمیرا مرادی، غالمحسین 

marina (Forssk.) Vierh ). 
E -464 

 محمد میرزایی، سمیرا مرادی، غالمحسین 

 شهربابک سفالیی

 کمسوا درخت دارویی خواص و اکولوژیکی نیازهای بررسی

(Salvadora persica L). 
E -465 

 E -466  ایران انقراض حال در و بومی دارویی گیاه گیاه، زرین بر مروری طویلی علی قوام، منصوره مرادی، حسین 

 Elham sadat Shokoohi,Gholamreza  پوستری

Zehtabian, Hedieh Ahmadpari, Behnam 

Rigi Ladez  

An Evaluation on the Intensity of Desertification by using 

IMDPA model  Case study: Khezr Abad_Elah Abad of 

Yazd_plain   
E -467 

 Mohammad Hossein Khanjani  Biofloc technology  BFT : An innovative technology for  پوستری

sustainable aquaculture  E -468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

یی: عصر( 15:00 – 30:14)ساعت  پنل امنیت غذا  

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 مغزهای آفالتوکسین میزان بر موثر فاکتورهای و آلودگی مطالعه  زاده قنبری منصور علیزاده، قدسیه  پوستری

 عرضه  سطح در خوراکی
F-501 

 

 نصیری نوید ، مشیزی نژاد گرکانی فاطمه  پوستری

   زاده

 و زماریر عصاره افزودن با اتیلن پلی فیلم ضدمیکروبی لیتفعا بررسی

 در غذایی محصوالت ماندگاری زمان افزایش جهت اکسیدروی ذره نانو

 بندی  بسته

F -502 

 وادم از شده جدا های اورئوس استافیلوکوکوس بیوتیکی آنتی مقاومت  خوشبخت راحم پرتوی، راضیه  پوستری

 F -503 ونکومایسین  به نسبت غذایی

 وادم از شده جدا های اورئوس استافیلوکوکوس بیوتیکی آنتی مقاومت  خوشبخت راحم پرتوی، راضیه  پوستری

 F -504 اریترومایسین  به نسبت غذایی

 االسالمی، حجت محمد احمدی، فاطمه سیده  پوستری

  احمدی خدیجه سیده

 یی غذا مواد فعال بندی بسته در نوین رهیافتی: اکسیژن های جاذب

F -505 

 االسالمی، حجت محمد احمدی، فاطمه سیده  پوستری

  احمدی خدیجه سیده

 دارویی گیاهان از شده استخراج اسانس میکروبی ضد خواص اثر مطالعه

 F -506 غذایی  مواد بندی بسته در

 فالح عزیزاله احمدی، خدیجه سیده  پوستری

  احمدی فاطمه سیده مهرجردی،

 اورزیکش محصوالت میکروبی ضد بندی بسته در نقره نانوذرات کاربرد

 F-507  غذایی و

 فالح عزیزاله احمدی، خدیجه سیده  پوستری

  احمدی فاطمه سیده مهرجردی،

 خریبت زیست فیلم  از استفاده با غذایی مواد میکروبی ضد بندی بسته

 F -508 کیتوزان  پذیر

 پور،رحیم مجید قادری، کورش کریمی، مریم  پوستری

  احمدی حمدمهدیم

 گاه تکیه شستگی آب در طوق استغراق نسبت ترینمناسب تعیین

F -509 

 ضمیر،عنایتی نعیمه پور،محمدی زیور  پوستری

  معزی قزلباش،عبداالمیر غالمرضا

 قارچ  کمپوست شیرابه هایباکتری جمعیت بررسی

F -510 

 قاسمی مهدی جمالیزاده، فائزه  پوستری

 مجتبی نافچی، قاسمی یمهد ،2ورنامخواست

 محمد دولتی، مجید  ایزدی، زهرا توحیدی،

  نجفی

 زردچوبه  شناسایی برای گازی حسگری آرایه از استفاده

F -511 

 یتکیف تشخیص در حرارتی تصویربرداری فعال روش بررسی   باقرپور حسین ختار، بابک  پوستری

 F -512 کشاورزی  محصوالت



 

 عنوان مقاله نام نویسندگان پذیرش
کد 

 مقاله

 یوسفی، شیما سیده اده،ز تقی عرفان امیر  پوستری

  میرزایی سمیه

 غذایی  مواد در ها آنتوسیانین شناسایی های روش بررسی

F -513 

 سیده میرزایی، سمیه زاده، تقی عرفان امیر  پوستری

  یوسفی شیما

 غذا  صنعت در خالء تحت کردن سرد تکنولوژی کاربردهای

F -514 

 دسی یزدی، طباطبایی فریده پیرنیا، مطهره  پوستری

  مرتضوی علی

 - ضدمیکروبی های فیلم مکانیکی و فیزیکی خصوصیات بررسی

 مواد بندی بسته در کاربرد جهت روغنی اسانس حاوی دوالیه خوراکی

 غذایی

F -515 

 دسی یزدی، طباطبایی فریده پیرنیا، مطهره  پوستری

  مرتضوی علی

: یروغن های اسانس دارای دوالیه خوراکی - ضدمیکروبی های فیلم

 اکسیدانی آنتی و ضدمیکروبی های ویژگی توصیف

 

F -516 

 خوراکی  های فیلم تهیه در طبیعی هیدروکلوئیدهای از استفاده  زاده شکرچی هاجر اناری، انسیه  پوستری
F -517 

 زمینی  سیب چیپس توسط روغن جذب   فرضیائی محمد امان دلفارد، حیدری فاطمه  پوستری
F -518 

 فریده مرتضوی، علی سید زارعی، زهرا  پوستری

  یزدی طباطبایی

 در هاآن کاربردهای و هاویژگی خوراکی، هایفیلم انواع بر مروری

 F -519 غذایی  مواد نگهداری

 علی سید یزدی، طباطبایی فریده زارعی، زهرا  پوستری

  مرتضوی

 ذا غ صنعت در آنها کاربرد و ضدمیکروبی خوراکی هایپوشش و هافیلم

F -520 

 افزاش راستای در آن از استفاده و تصویر پردازش روش    سلیمی آزاده  پوستری

 F -521  غذایی مواد خطرات و اتالف کاهش و کیفیت

 فراسودمند  محصولی عنوان به کفیر مروری مطالعه  خالصی محمدرضا جهان، ملکی فردیس  پوستری
F -522 

 محمد اجی،سر نجفی راحله اسفندیاری، مریم  پوستری

  گلمکانی تقی

 آبلیمو  تقلبات شناسایی

F -523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


