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 پیش گفتار
استان گلستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی خاص خود، داراي تنوع آب و هوایی و پوشش گیاهی       

ها و قسمت مرکزي آب و در کوهپایه وهستانی،ها آب و هواي معتدل و سرد کدر قلل مرتفع کوه باشد.اي میگسترده
ر فصل گردد. دو هواي معتدل نیمه خشک تبدیل می هواي معتدل مرطوب وجود داشته که در نیمه شمالی استان به آب

در ارتفاعات و باران در  هاي سرد شمالی، دماي هوا کاهش یافته، سبب کاهش بارش برفزمستان به علت پیشروي توده
هاي متر در نوسان است. لذا میزان آبمیلی 700الی  200یزان بارندگی از که در زمستان م ، به طوريشودجلگه می

شد. بامیلیارد متر مکعب در سال می 3/1هاي زیرزمینی حدودمیلیارد مترمکعب و میزان آب 2/1 سطحی در استان
یط آب و هوایی از خط ساحلی دریاي خزر تا هاي البرز سبب گشته که به تبعیت از شرامجاورت دریاي خزر و رشته کوه

قلل مرتفع و با توجه به افزایش ارتفاع پوشش گیاهی متنوعی به صورت نوارهاي مشخص ایجاد گردد، لذا ارتفاعات 
هاي انبوه پهن متر پوشیده از جنگل1500متر پوشیده از چمنزار و مراتع کوهستانی و ارتفاعات کمتر از 1500بیش از 

 هاي خاصی به منطقه افزوده است. جلگه پوشیده ازهاي سوزنی برگ ارس و سرخدار زیباییی وجود جنگلبرگ بوده ول
تا مرز کشور ترکمنستان بیشتر از گیاهان مراتع  رودمحصوالت زراعی و کشاورزي بوده و سپس از حدود شمال گرگان

 6/3حدود  آنکه محل پرورش و نگهدارياستپی پوشیده شده است. تنوع پوشش گیاهی سبب شده که استان عالوه بر
 در فصول سرد سال نیز باشد. هاي مجاورهاي عشایري استاندامی خود بوده محل امنی براي داممیلیون واحد 

هاي توسعه بوده و به واسطه توانمندي بخش کشاورزي در راستاي اعتالي استقالل و خود کفایی کشور، پیشگام      
هاي اقتصادي ترین بخشلذا کشاورزي یکی از مهم توان این بخش را تکیه اقتصاد ملی نامید.بالفعل و بالقوه آن می

این استان بوده و به علت وجود مناطق مستعد کشاورزي و کشت و زرع محصوالت مهم از قبیل: گندم، جو، سویا، 
گردد، به پروري کشور محسوب میمهاي مهم کشاورزي و داذرت و ... به عنوان یکی از قطب کلزا، پنبه، آفتابگردان،

هاي دامی )شیر، جو، کلزا، پنبه و تولید فرآورده گندم، سویا، اي که در تولید بسیاري از محصوالت استراتژیک نظیرگونه
 هاي اول تا چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.م به سزایی در کشور داشته و رتبهگوشت و تخم مرغ(، سه

 هاي استان در بخش کشاورزي و منابع طبیعی عبارتند از:ها و پتانسیلتوانمندي برخی از مهمترین

 درصد = رتبه ششم کشور 1/93تن و  197664از نظر تولید محصوالت صنعتی با تولید  -
 درصد = رتبه چهارم کشور 6/63تن و  1476802از نظر تولید گروه غالت با تولید  -
 درصد = رتبه دوم کشور 9/48تن و  987721، از نظر تولید محصوالت زراعی دیم -
 درصد = رتبه دوازدهم کشور3/2تن و  2026683از نظر تولید محصوالت زراعی آبی، با تولید  -
 درصد از کل تولیدات محصوالت زراعی = رتبه دهم کشور 4/11با  -
 تولید گوشت قرمز، هزار تن 110تولید گوشت مرغ در استان ، رأس 1821322حدود  1389تعداد دام استان در سال  -

 است.هزار تن  415تولید شیر در استان و هزار تن  244تولید تخم مرغ در استان ، هزار تن 27در استان 
 درصد رشد داشته است. 6هزار تن بوده که نسبت به سال قبل  577حدود  1389کل تولیدات دامی استان در سال  -

ها از غرب تا شرق استان بطول تقریبی هزار هکتار است. این جنگل 451دود هاي استان گلستان حمساحت جنگل      

 هاي جنگلی به خودگاهرا ذخیرههاي استان هکتار از جنگل هزار 3بالغ بر  1389در سال  .امتداد دارد کیلومتر 260
نه ارس، سرخدار، هاي جنگلی، چهار گوگاههاي درختی موجود در این ذخیرهاختصاص داده است. از مجموع گونه

هاي استان در سالهاي دارند. وضعیت تولید چوب در جنگل سرونوش و زربین، با خاستگاه بومی مورد حمایت جدي قرار
متر مکعب بوده که روند نزولی آن به خوبی قابل تشخیص 100728و  268887، 211265به ترتیب  85و  75، 65
 وجود موقعیت جغرافیایی، هکتار 450000نعتی در سطحی حدود ي پهن برگ صنعتی و غیرصهاوجود جنگلباشد. می
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هاي متنوع و بسیار با ارزشی چون بلوط گونه وجودو  ، شرایط آب و هوایی و تنوع جنس خاک و پوشش گیاهیمناسب
ذخایر  درهاي نان، گردو و... و همچنین وجود گونهبلند مازو، راش، توسکا، افرا،آلوکک، بارانک، ملچ، نمدار، شیردار، و

 .باشدهاي این حوزه میاز پتانسیل هاي استانژنتیکی نظیر سرخدار، سرو نوش، زربین، شمشاد و آزاد در جنگل
 واحد تحقیقاتی و با  4بخش و  8مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان با دارا بودن  در این ارتباط     

دکتري  نفر عضو  هیأت علمی در مقاطع تحصیلی دکتري تخصصی، 56 هاي علمی و پژوهشیمندي از فعالیتبهره
نفر کاردان و تکنیسین و با حمایت نیروي هاي اداري و پشتیبانی،  50نفر محقق، حدود  33اي و کارشناسی ارشد، حرفه

بدین منظور  باشد، کهمی طرح و پروژه تحقیقاتی ملی و استانی درحال انجام وظیفه 250-300به اجراي ساالنه حدود 
ایستگاه  10هاي موجود درکشور، از پتانسیل در عالوه بر استفاده از امکانات موسسات پژوهشی و تحقیقاتی مادري

برد. نتایج به دست آمده در آزمایشگاه تخصصی در کنار سایر امکانات استانی و کشوري خود بهره می 10تحقیقاتی و
 تحقیقاتی، ارایه شده و یا در لمی ـ پژوهشی در مجالت بین المللی  وطول سال به صورت گزارشات نهایی، مقاالت ع

داخلی و خارجی، برپایی  المللی،هاي بینهاي علمی در همایش و کنگرهارگاه هاي آموزشی، ایراد سخنرانیقالب ک
وز )برگزاري رهاي ترویجی هاي دانشجویی و فعالیتدهاي علمی، همکاري فعال در پروژههاي تخصصی، بازدینمایشگاه

 گیرد. ها، نشریات فنی و ترویجی و ...( در دسترس و استفاده بهره برداران قرار مییافتهمزرعه و هفته انتقال
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 بخش تحقیقات 
ه نهال و بذراصالح و تهی 
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هاي تحقیقاتی در استان ن بخشتریاي نزدیک به نیم قرن فعالیت پژوهشی از قدیمیاین بخش تحقیقاتی با سابقه      
هاي انجام شده و به منظور بهبود وضعیت تولیدات کشاورزي استان و حتی ریزيباشد. با عنایت به اهداف و برنامهمی

  کشور اهداف زیر را دنبال می کند:
 شرایط آب و هوایی استان.  یابی کشت محصوالت مختلف زراعی و باغی درپتانسیل -
 شرایط و مناطق مختلف استان.  فعالیت مستمر جهت معرفی ارقام اصالح شده جدید و برتر در -
و حل   هاي گیاهی مختلفهاي زنده و غیر زنده وارد به گونههاي ناشی از تنشمطالعه و تحقیق در زمینه خسارت -

 ها از جمله:مشکالت، مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه
 تعیین بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین تراکم بوته، -

 ترین روش و الگوي کاشت، داشت، میزان بذور مصرفی و ... .مناسب  -
 هاي اولیه بذر و نهال محصوالت مختلف زراعی و باغی.حفظ خلوص و تامین هسته -
 انیزاسیون،هاي مختلف تغذیه، آبیاري، مکها و واحدهاي تحقیقاتی در زمینههاي مشترک با سایر بخشطرحاجراي  -

 گیاهپزشکی و ...
نفر عضو هیات علمی و محقق داراي  30براي دستیابی به اهداف ذکر شده، این بخش درحال حاضر با بیش از       

دار نفر کارشناس و کمک کارشناس عهده 25شد و نیز حدود مدارک تحصیلی مختلف دکتراي تخصصی وکارشناسی ار
این بخش هر ساله مجري   باشد. لذا به همین منظوروظایف محوله می

هاي تحقیقاتی متعددي در استان بوده که در مواقعی تعداد ها و پروژهطرح
گردد که در ارتباط با آنها افزون بر یکصد طرح و پروژه تحقیقاتی می

هاي دانه اهی مختلف از جمله: غالت )عمدتاً گندم و جو(،هاي گیگونه
اکثراً سویا، کلزا و آفتابگردان(، سبزي و صیفی و حبوبات )باقال، روغنی )

اي )ذرت شیرین، نخود، عدس، سیب زمینی و خربزه(، ذرت و گیاهان علوفه
اي، روباهی، خلر، ماشک، خردل علوفه اي، شبدر برسیم، ارزن معمولی و دماي، سورگوم علوفهاي و علوفهذرت دانه

( و بانک "درخت پکان"اي(، باغبانی )زیتون، گردوي معمولی و گردوي گرمسیرياي، ترشک و کدو علوفهچغندر علوفه
باشد. همچنین با در دست داشتن  برنامه معرفی چند واریته شامل گندم نان، گندم دوروم، جو، باقال، سویا، ژن گیاهی می

هاي نوکلئوس، سوپرالیت، الیت )مادري( و پرورش اي و تولید و تکثیر بذور هستهن، عدس و سورگوم علوفهآفتابگردا
هاي محققین بخش تحقیقات هکتار( از دیگر فعالیت 100حدود  اول،دوم و سوم محصوالت مختلف زراعی )در سطح

 باشد.اصالح و تهیه نهال و بذر می
الوه بر هاي تحقیقاتی بخش عتمامی فعالیت

تحقیقاتی  هايآزمایشگاه خود و ایستگاه
هاي خصوصی زارعین مرکز، در مزارع بخش

و مزرعه نمونه صنایع دفاع )جهت اجراي 
هاي تحقیقی ـ تطبیقی و تحقیقی ـ پروژه

 شود.ترویجی(  نیز  انجام  می
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پژوهش -1  

 طرح یا پروژه ملی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
تولید ارقام جدید کدو آجیلی با استفاده از 

  عالیه امامی فاطمه شیخ   *   توده هاي محلی

2 
 تعیین مناسب ترین روش پیوند پکان و

 تولید نهال پیوندي
 مینا غزاییان  1391 1388 *  89063-03-57-4

-میغالم عباس خاد
صدیقه زمانی، 
 غالمرضا خردمند

3 
سازگاري تعدادي از ارقام هلو وشلیل با نیاز 

 سرمایی پایین در شرایط اقلیمی ایران
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان ناصربوذري 1392 1389 *  89139-03-03-0

4 
تدوین استانداردهاي ارزیابی خسارت ناشی 
از تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد در 

 ارع گندم آبی)طرح خاص(مز
   1388 1390  

مهدي کالته 
 عربی

حمید رضا شریفی، 
معصومه صالحی، 

 فاطمه شیخ

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
 بررسی سازگاري الین هاي خالص دیررس

 سویا
90042-03-57-

0 
 ابوالفضل فرجی 1391 1390 * 

غالمحسین عرب 
 و نسرین رزمی

 شعبان کیا و محمود داوطلب

2 
بررسی و تعیین تاثیر سامانه هاي خاک 
ورزي حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک، 
 بازده انرژي و عملکرد سویاي تابستانه

91007-1403-
14-3 

 احمد شریفی 1394 1391 * 
 حمیدرضا صادق
نژاد و ابوالفضل 

 فرجی

محمدحسین رزاقی، مریم 
سبطی، یحیی ابومردانی، 
رحیم طبرسا، محمود 

 نوروزي پور و صدیقه نجفی

3 
بررسی سازگاري الین هاي جدید کلزا در 

 منطقه گنبد
  * 1390 1392 

حسن امیري 
 اوغان

 یونس عادلی ابوالفضل فرجی

4 

ارزیابی عکس العمل ژنوتیپهاي  گندم خزانه 
اي بین المللی و ازمایشات  مقدماتی ، ه

پیشرفته ، امیدبخش به بیماري فوزاریومی 
 سنبله

87170-03-03-
0 

 محمد رضا علی آبادي محمد علی دهقان مجید هاشمی 1391 1388 * 

5 
مطالعه فاکتورهاي بیماریزائی عامل بیماري 

 زنگ زرد گندم
87095-8303-
0315-03-0134 

 محمد رضا علی آبادي محمد علی دهقان يفرزاد افشار 1391 1388 * 

6 
بررسی و ارزیابی ارقام و الینهاي مقدماتی ، 
پیشرفته ، امیدبخش گندم نسبت به بیماري 

 سفیدک پودري
  * 1390 1391 

محمد علی 
 دهقان

 محمد رضا علی آبادي محمد علی دهقان

7 
تعیین فاکتورهاي بیماریزائی عامل بیماري 

 زنگ سیاه گندم
88143-03-03-

0 
 محمد رضا علی آبادي محمد علی دهقان فرزاد افشاري 1391 1388 * 

8 
تالقی ارقام و الینهاي گندم در بلوکهاي 

 F1دورگیري و ارزیابی نسل هاي 
  * 1390 1391 

مهدي کالته 
 عربی

 محمد علی دهقان 

9 
بررسی و مقایسه عملکرد یکنواخت امید 
 بخش اقلیم گرم و مرطوب شمال  کشور

  * 1390 1391 
مهدي کالته 

 عربی
 محمد علی دهقان 



 

 

6 

 

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

10 
مطالعه فاکتورهاي بیماریزائی سفیدک 
سطحی جو و تغییرات سالیانه ویروالنس 

 هاي آن در مناطق مختلف کشور
 محمد رضا علی آبادي محمد علی دهقان مهران پاتپور 1391 1388 *  87114-0303-0

11 
ي در شناسائی منابع مقاومت به سفیدک پودر

کلکسیون گندم نان  توده هاي بومی بانک 
 ژن نسبت به بیماري سفیدک پودري

87096-0316-
03-03 

 * 1387 1391 
محمد علی 
 زهراوي

  محمد علی دهقان

12 
بررسی فیلوژنی مولکولی گونه پیچیده 

F.graminearum   و تعیین هویت عوامل
 بیماري بالیت فوزاریومی سنبله در ایران

  محمد علی دهقان مجید هاشمی 1391 1388 *  

13 
هاي مقدماتی ،  بررسی و ارزیابی الین

پیشرفته و امید بخش جو نسبت به بیماري 
 سفیدک سطحی جو

 محمد رضا علی آبادي محمد علی دهقان رضا اقنوم 1391 1390 *  

14 
بررسی و مقایسه عملکرد یکنواخت الینهاي 
مقدماتی و پیشرفته اقلیم گرم و مرطوب 

 مال کشورش
  * 1390 1391 

مهدي کالته 
 عربی

 محمد علی دهقان 

15 
بررسی و ارزیابی عملکرد ارقام و الینهاي 

 بین المللی گندم در شرایط مزرعه
  * 1390 1391 

مهدي کالته 
 عربی

 محمد علی دهقان 

 سامیه رئیسی 92 91 *   ارزیابی الین هاي خالص دیررس سویا 16
 -سامیه رئیسی
 -عربغالمحسین 

 نسرین رزمجو

ابراهیم هزارجریبی شعبان 
 محمود داوطلب-کیا

17 
تاثیرتاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات 
رویشی ، عملکرد و اجزاي عملکرد الین امید 

 در گلستان   DW1بخش زود رس سویا  

90117-03-57-
2 

 تیموري-شربتی–داوطلب  محسن باقري  91 90  

18 

م بوته بر خصوصیات تاثیرتاریخ کاشت و تراک
رویشی، عملکردو اجزاي عملکردالین 

در  HT2متوسط رس امید بخش سویا 
 استان گلستان

90117-03-57-
2 

 تیموري-شربتی–داوطلب  محسن باقري  91 90  

19 

تاثیر تراکم بوته در دو تاریخ کاشت بهاره و 
تابستانه بر خصوصیات رویشی ، عملکرد و 

دیر رس  د بخشاجزاي عملکرد  دو الین امی
 در استان گلستان ) WE6, PE10 (سویا 

90117-03-57-
2 

 تیموري-شربتی–داوطلب  محسن باقري  91 90  

20 

ارزیابی و گزینش ژنوتیپ هاي مقاوم گوجه 
و هیبریدهاي انتخابی به بیمارگرهاي مهم 
خاکزاد جهت دستیابی به پایه هاي متحمل 

 به کوتاهی عمر

90018-0316-
03-03 

  مینا غزایی یان ناصربوذري  1389 * 

21 
بررسی اثر تاریخ کاشت برعملکرد و اجزاي 

 عملکرد ارقام آفتابگردان
 تیموري-شربتی–داوطلب  باقري دوجی 91 91   درحال تصویب

22 
ارزیابی مقاومت ارقام هلو وشلیل علیه دو 
بیمارگر مولد سفیدک پودري وپیچیدگی 

 برگ هلو

88102-1603-
16-03 

 * 1388 1392 
حسین خباز 

 جلفایی
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان

23 
سازگاري تعدادي از ارقام هلو وشلیل با نیاز 

 سرمایی پایین در شرایط اقلیمی ایران
89139-03-03-

0 
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان ناصربوذري 1392 1389 * 
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24 
بررسی سازگاري برخی پایه هاي رویشی 

 اي هسته داربراي مهم ترین میوه ه
90259-03-03-

0 
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان ناصربوذري 1395 1390 * 

25 
سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپ بررسی 
امید بخش جو در آزمایش مقایسه  هاي

 ((EBYT-90عملکرد یکنواخت منطقه گرم

1  * 1390 1392 
حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
 فالحی

 احمد قلی پور

26 
ی سازگاري الینهاي امید بخش گندم ارزیاب

در آزمایش مقایسه عملکرد هم  اقلیم ساحل 
 خزر

89124-8303-
03-03-014 

 مجتبی وهابزاده 91 1389 * 

مهدي 
کالته،جبارآلت 

جعفر باي، معرفت 
قاسمی، صادق 
 خاوري نژاد

فرزاد افشاري،رامین روح پرور، 
محمدعلی دهقان، شاپور 
ئی ابراهیم نژاد، ابراهیم بابا

گل، مریم مرتضی قلی، مجید 
هاشمی، کمال شهبازي، 

حسین علی فالحی، حبیب اهلل 
 سوقی

27 
جو در آزمایش  هاي  پیشرفتهمطالعه الین

مقایسه عملکرد  یکنواخت منطقه گرم 
(ABYT) 

90215-03-03-
0 

 * 90 91 
حبیب اهلل 
 قزوینی

ایرج لک زاده، شیر 
علی کوهکن، 
حسین علی 

فالحی، مهدي 
، معرفت جباري

 قاسمی

محمدعلی دهقان، حسن 
رستمی، شاپور ابراهیم نژاد، 
کریم جوکار، فرزاد حسنی فنا، 
احمد قلی پور، عبدالکریم 
خوجم پور،جالل الدین 

محمدي،صمد سرکاري،مهدي 
 لکزایی

28 
سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپ بررسی 
امید بخش جو در آزمایش مقایسه  هاي

 ((EBYT-89گرم عملکرد یکنواخت منطقه

89131-03-03-
0 

 * 89 91 
حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
فالحی، ایرج لک 
زاده، شیر علی 
کوهکن، مهدي 
جباري، کمال 
 شهبازي، 

شعبان کیا، حسن رستمی، 
صمد سرکاري، احمد قلی پور، 
عبدالکریم خوجم پور، فرزاد 
 حسنی فنا، کریم جوکار،

عبدالرحیم نظري، ابراهیم 
 ی سلیمیقبادي،حسنعل

 بررسی قابلیت هاي گالبی در ایران 29
0-036-03-

88064 
 حسین فریدونی مشهید هنانه 1393 1388  *

غالم عباس 
 خادمی،زمانی،قلندر

30 
جمع اوري ژنوتیپ هاي الو و گوجه در 

 استان
 حسین فریدونی پیر خضري 93 90 *  03-03-90061

غالم عباس 
 خادمی،زمانی،قلندر

31 
ي و عملکرد ژنوتیپ هاي بررسی سازگار

 امید بخش زیتون
  حسین فریدونی زینانلو ، 93 89 *  03-03-89171

32 
تهیه مواد ژنتیکی جهت هیبریداسیون 

 آفتابگردان
 سلطانی 1391 1391 *  

عراز محمد نوري 
 راد دوجی

 یونس عادلی

33 
بررسی صفات کمی ژنوتیپ هاي جو در 
تی آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مقدما

 منطقه گرم

90214-03-03-
0 

 * 90 91 
حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
فالحی، ایرج لک 
زاده، شیر علی 
کوهکن، مهدي 

 جباري

حسن رستمی، کریم جوکار، 
فرزاد حسنی فنا، مهدي 
لکزایی، احمد قلی پور، 
محمدعلی دهقان، شاپور 
 ابراهیم نژاد،مهران پات پور

34 
آفتابگردان  ارزیابی کارایی هیبریدهاي جدید

 براي تولید دانه  در تاریخهاي مختلف کشت
91010-03-03-

0 
 جهانفر دانشیان 1392 1391 * 

عراز محمد نوري 
 راد دوجی

 یونس عادلی

35 

تاریخ هاي مختلف کشت تابستانه بررسی 
ارقام جدید آفتابگردان در استان گلستان و 

 شرق مازندران
  * 1391 1392 

عراز محمد نوري 
 یراد دوج

 -باقري -دوجی
 اندرخور

 یعصوبی -داوطلب -عدلی
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36 
بررسی مقدماتی هیبریدهاي جدید 

 آفتابگردان
 سلطانی 1391 1391 *  

عراز محمد نوري 
 راد دوجی

 یونس عادلی

37 

بررسی سازگاري و مقایسه عملکرد 
هیبریدهاي ذرت دانه اي دیررس و متوسط 

 رس در امید بخش )مرحله نهایی(

90057- 03- 
03- 0 

  افشین مساوات رجب چوگان 1392 1390 * 

38 
هاي مقایسه عملکرد کمی و کیفی الین

 ايامیدبخش سورگوم علوفه

91009-03-03-
043 

  علیرضا صابري علیرضا بهشتی 1392 1391 * 

39 
بررسی و مقایسه نهائی عملکرد کمی و 
-کیفی دانه و علوفه ارقام مختلف ارزن دم

 (Setaria italicaروباهی)

91020– 03 – 
03 - 0 

  علیرضا صابري اردالن مهرانی 1392 1391 * 

40 
مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام 

 Panicumامیدبخش ارزن معمولی )

miliaceum) 

91021– 03 – 
03 - 0 

  علیرضا صابري اردالن مهرانی 1392  1391 * 

41 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه 

ان در آزمایش یکنواخت ژنوتیپ هاي گندم ن
 سراسري مناطق نیمه گرمسیر دیم

88015-15-56-
0 

 حسن قوجق محتشم محمدي 1391 1388 * 
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

42 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه 

ژنوتیپ هاي گندم نان در آزمایش یکنواخت 
 سراسري مناطق نیمه گرمسیر دیم

89060-15-56-
0 

 حسن قوجق محتشم محمدي 1392 1389 * 
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

43 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه 

ژنوتیپ هاي گندم نان در آزمایش یکنواخت 
 سراسري مناطق نیمه گرمسیر دیم

 حسن قوجق محتشم محمدي 1393 1390 *  
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

44 
انه بررسی سازگاري و پایداري عملکرد د

ژنوتیپ هاي گندم دوروم در آزمایش 
 یکنواخت سراسري مناطق نیمه گرمسیر دیم

88031-15-56-
0 

 * 1388 1391 
رحمت کریمی 

 زاده
 حسن قوجق

معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

45 
شناسایی، جمع آوري کرچک و کنجد هاي 

 بومی ایران
89038-03-36-

0 
  حسن قوجق دکتر حسن زاده 1394 1390 * 

46 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه 
ژنوتیپ هاي گندم دوروم در آزمایش 

 یکنواخت سراسري مناطق نیمه گرمسیر دیم

89052-15-56-
0 

 * 1389 1392 
رحمت کریمی 

 زاده
 حسن قوجق

معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

47 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه 
ژنوتیپ هاي گندم دوروم در آزمایش 

 یکنواخت سراسري مناطق نیمه گرمسیر دیم
  * 1390 1393 

رحمت کریمی 
 زاده

 حسن قوجق
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

48 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 
الینهاي گندم نان در آزمایشات مشاهده اي 
و مقایسه عملکرد بین المللی در مناطق نیمه 

 گرمسیر دیم

90045-15-56-
0 

 حسن قوجق محتشم محمدي 1391 1390 * 
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

49 
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپهاي  گندم خزانه 
بین المللی و ازمایشات  مقدماتی ، پیشرفته ، 

 امیدبخش به بیماري فوزاریومی سنبله

87170-03-03-
0 

  محمد علی دهقان مجید هاشمی 1391 1388  

50 
عامل بیماري  مطالعه فاکتورهاي بیماریزائی
 زنگ زرد گندم

87095-8303-
0315-03-0134 

  محمد علی دهقان فرزاد افشاري 1391 1388  



 

 

9 

 

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

51 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 
الینهاي گندم دوروم در آزمایشات مشاهده 
اي و مقایسه عملکرد بین المللی در مناطق 

 نیمه گرمسیر دیم

90069-15-57-
0 

 قحسن قوج 1391 1390 * 
 –کریمی زاده 

حسین  –مهربان 
 پور

معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

52 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 

الینهاي گندم نان در آزمایش مقایسه مقدماتی 
 عملکرد در مناطق نیمه گرمسیر دیم

90043-15-56-
0 

 حسن قوجق محتشم محمدي 1391 1390 * 
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

53 
خصوصیات زراعی و عملکرد دانه  بررسی

الینهاي گندم نان در آزمایش پیشرفته 
 مقایسه عملکرد در مناطق نیمه گرمسیر دیم

90048-15-56-
0 

 حسن قوجق محتشم محمدي 1391 1390 * 
معصومه -آیدغدي طغانی
 خیر گو

54 
شناسایی، جمع آوري گونه هاي تمشک  

 بومی ایران
90010-03-03-

0 
  ن قوجقحس  1393 1390 * 

55 
احیا و ارزیابی ذخائر ژنتیکی بادام زمینی 
 کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران

90105-03-03-
0 

 - حسن قوجق محمد عباسعلی 1391 1390 * 

56 
بررسی مقدماتی سورگوم دو منظوره علوفه 

 دانه اي–
 عزیز فومن 1392 1391 *  0030390015

حسن مختارپور 
 )گرگان(

 

57 
هاي سردسیري یونجه نسبت  برسی اکوتیپ

 به بیماري سفیدک داخلی یونجه
 وحید رهجو 1391 1391 *  در دست اقدام

حسن مختارپور 
 )گرگان(

 

58 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 

ژنوتیپ هاي جو در آزمایش مقدماتی مقایسه 
 عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر

  * 1390 1391 
رحمت اله 
 محمدي

مت اله رح
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

بهمن اله  -یزدان موسوي
معصومه خیرگو و  -حسنی

 کریم خوجم پور

59 
ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 
الین هاي جو در ازمایش مقایسه عملکرد 
 پیشرفته مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر

 اصغر مهربان 1391 1390 *  
رحمت اله 

وز بهر، محمدي
 واعظی

بهمن اله  -یزدان موسوي
معصومه خیرگو و  -حسنی

 کریم خوجم پور

60 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ 
هاي جو در آزمایشات یکنواخت سراسري 

 (88-91مناطق دیم کرمسیر و نیمه گرمسیر)
 بهروز واعظی 1391 1388 *  

رحمت اله 
اصغر  -محمدي

 مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
معصومه خیرگو و  -حسنی

 کریم خوجم پور

61 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ 
هاي جو در آزمایشات یکنواخت سراسري 

 (89-92مناطق دیم کرمسیر و نیمه گرمسیر)
 اصغر مهربان 1392 1389 *  

رحمت اله 
بهروز  -محمدي

 واعظی

بهمن اله  -یزدان موسوي
معصومه خیرگو و  -حسنی

 پورکریم خوجم 

62 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ 
هاي جو در آزمایشات یکنواخت سراسري 

 مناطق دیم کرمسیر و نیمه گرمسیر
 اصغر مهربان 1392 1389 *  

رحمت اله 
بهروز -محمدي

 واعظی

بهمن اله  -یزدان موسوي
معصومه خیرگو و  -حسنی

 کریم خوجم پور

63 
بررسی سازگاري و مقایسه عملکرد 

یبریدهاي ذرت دانه اي دیررس و متوسط ه
 رس در امید بخش )مرحله نهایی(

90057- 03- 
03- 0 

  افشین مساوات رجب چوگان 1390 1390  

64 
تعیین فاکتورهاي بیماریزائی عامل بیماري 

 زنگ سیاه گندم
88143-03-03-

0 
  محمد علی دهقان فرزاد افشاري 1391 1388  

65 
سفیدک پودري در  شناسائی منابع مقاومت به

کلکسیون گندم نان  توده هاي بومی بانک 
 ژن نسبت به بیماري سفیدک پودري

87096-0316-
03-03 

  1387 1391 
محمد علی 
 زهراوي

  محمد علی دهقان
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66 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 
الین هاي جو در آزمایشات خزانه بین المللی 

و و مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر 
 نیمه گرمسیر

  * 1390 1391 
رحمت اله 
 محمدي

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

بهمن اله  -یزدان موسوي
معصومه خیرگو و  -حسنی

 کریم خوجم پور

 
 طرح یا پروژه استانی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 مکار/همکارانه مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
مدل سازي احتمال وقوع عارضه اختالل در "

غالف بندي سویا بر اساس شرایط آب و هوائی و 
 "زراعی

 92اسفند  91مرداد *  -
محمد علی 
 آقاجانی

 -سامیه رئیسی
 هزارجریبی

-خردمند
 کالسنگیانی

2 
بررسی ارقام و کلون هاي سیب زمینی درشرایط 

 دشت گرگان و کوهستان
 آقایان باقريحسن م    *  -

  فاطمه شیخ  1392 1390    هاي بومی پیاز گرگانخالص سازي توده 3

 

 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
بررسی واکنش ارقام و الین هاي 

 ویا به تنش کم آبیخالص دیر رس س
90069-03-57-

2 
 ابوالفضل فرجی  1391 1390 * 

علیرضا کیانی و محمود 
 نوروزي پور

2 
تهیه و مقایسه مقدماتی هیبریدهاي 

 جدید آفتابگردان
 91بهار  *  

زمستان 
1392 

 
عراز محمد نوري 

 راد دوجی

یونس عادلی و  -خیرگو
 اسفندیار قرنجیک

3 
د از هیبرید تولید اینبرد الین هاي جدی

هاي خارجی ذرت شیرین و فوق شیرین 
 بمنظور تولید هیبرید هاي جدید

 حسن مختارپور  1392 1391 *  در دست اقدام
سید افشین مساوات و 
ابوالفضل حیدري راد و 

 قاسم چمانه

4 

 عملکرد و صفات زراعیبررسی 
هیبریدها و الین هاي امیدبخش کلزا 

در تحت تاریخ هاي کشت مختلف 
 قه گرگانمنط

89168-03-57-
2 

 ابوالفضل فرجی  1392 1389 * 
محمود داوطلب و محمود 

 نوروزي پور

5 
 مطالعه صفات رویشی وزایشی ژنوتیپ

 ن در شرایط  دیم گلستانهاي زیتو
 فریدونی  1391 1386 *  86245

-غالم عباس خادمی
 صدیقه زمانی

6 
بررسی سازگاري ارقام امید بخش زیتون 

 در استان
 فریدونی  91 88 *  

-غالم عباس خادمی
 صدیقه زمانی

7 
بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر 
 جمعیت سوسک غنچه خوار کلزا

 90پاییز  *  
زمستان 
1392 

 سلیمان خرمالی
عراز محمد نوري 

 راد دوجی

یونس عادلی و اسفندیار 
 قرنجیک

8 
مقایسه عملکرد ارقام تجاري و متحمل 

 گلستان به شوري گندم در شرایط شور
89005-23-23-

2 
 امین آناقلی     

مهدي کالته، محمد علی 
 محمد فوالدي، دهقان
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

9 
بررسی اثرات تراکم کاشت و زمان 

مصرف نیتروژن بر پنجه دهی و عملکرد 
 گندم دیم در گنبد

88071-15-57-
2 

 یونس محمد نژاد  91 1389 * 

حسین علی فالحی، فریبا 
یغمائی، احمد قلی پور، 

رانی، عبدالحلیم علیرضا آ
قورچائی، عبدالکریم 

 خوجم پور

10 
هاي داراي صفات و انتخاب بوته بررسی

مطلوب در توده هاي دو رگ جو و 
 آزمایش ارزیابی مقدماتی عملکرد

هنوز ارسال نشده 
 است

 * 1390 91  
علی  حسین

 فالحی
 جبار آلت جعفر باي،

 قلی پور احمد شعبان کیا،

11 
م و الینهاي بررسی و ارزیابی ارقا

مقدماتی ، پیشرفته ، امیدبخش گندم 
 نسبت به بیماري سفیدک پودري

 *     
محمد علی 

 دهقان
 محمد رضا علی آبادي

 

 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی 

ف
ردي

 

 عنوان
شماره 

 فروست

محل 

انجام 

 فعاليت

 اسامي تاريخ انجام

 پايان شروع
مجری 

 مسئول
 همکار مجری

1 
رسی و ارزیابی ارقام و الینهاي مقدماتی ، پیشرفته ، بر

 امیدبخش گندم نسبت به بیماري سفیدک پودري
 1391 1390 گرگان 14482

محمد علی 
 دهقان

 محمد علی دهقان
محمدرضا علی 

 آبادي

2 
مقایسه عملکرد ارقام و الین هاي جدید بادام زمینی در 

 شرایط زارعین استان گلستان
40774 

مرکز 
 اتتحقیق

 باقري باقري 90 90
–داوطلب 

 تیموري-شربتی

3 
مقایسه عملکرد ارقام و الین هاي جدید سویا در شرایط 

 زارعین استان گلستان
39704 

مرکز 
 تحقیقات

 باقري باقري 90 90
–داوطلب 

 تیموري-شربتی

4 
 زارعین شرایط  در هاي امید بخش جو الین ارزیابی

 استان گلستان
هنوز ارسال 
 نشده است

90 91   

جبار علی فالحی،  حسین
مهدي آلت جعفرباي، 

، حبیب ا... کالته عربی
 سوقی و محمد سبزه

، قلی پور احمد
عراز قلی حاجی 

 عرازي

5 
 زارعین شرایط  درگندم نان هاي امید بخش  الین ارزیابی

 استان گلستان
هنوز ارسال 
 نشده است

90 91   

، مهدي کالته عربی
جبار علی فالحی،  حسین
جعفرباي، حبیب ا...  آلت

 سوقی

 قلی پور احمد

6 
ارزیابی الین هاي امید بخش گندم دوروم در شرایط 

 زارعین استان گلستان
هنوز ارسال 
 نشده است

90 91   
جبار آلت جعفر باي، 
 حسین علی فالحی

 قلی پور احمد

7 
ارزیابی غملکرد دانه الینهاي امید بخش گندم نان دیم در 

 شرایط زارعین
90077-

1553-57-3 
1390 1391   

حاجی  –حسن قوجق 
 عرازي

 آیدغدي طغانی
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 گزارش نهایی پروژه )/طرح(

ف
دي

ر
 

 شماره فروست عنوان
 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع

1 
بررسی واکنش ژنوتیپ هاي بهاره کلزا به تنش 

 خشکی در استان گلستان
 ابوالفضل فرجی  1391 1389 

محمود داوطلب و محمود 
 نوروزي پور

2 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
جو در آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و 

 نیمه گرمسیر دیم

1697/89 
20/12/89 

1388 1389 
رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
 -بهروز واعظی -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -يیزدان موسو
کورش قرنجیک  -حسنی

معصومه خیرگو و  –
 سلیمان خرمالی

3 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
جو در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد مناطق 

 گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

56/1575/89 
6/12/89 

1388 1389 
رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
 -عظیبهروز وا -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
کورش قرنجیک  -حسنی
 معصومه خیرگو –

4 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي 
جو در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد مناطق دیم 

 گرمسیر و نیمه گرمسیر
 1389 1388 ارسال شده

رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
 -ظیبهروز واع -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
کورش قرنجیک  -حسنی

معصومه خیرگو و  –
 سلیمان خرمالی

5 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
جو در آزمایشات خزانه بین المللی و مقایسه عملکرد 

 مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 1389 1388 ارسال شده

رحمت اله 
 محمدي گنبد

اله محمدي  رحمت
 -بهروز واعظی -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
کورش قرنجیک  -حسنی
 معصومه خیرگو –

6 
ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
جو در ازمایش مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق دیم 

 گرمسیر و نیمه گرمسیر
 اصغر مهربان 1389 1388 ارسال شده

ي رحمت اله محمد
 -بهروز واعظی -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
کورش قرنجیک  -حسنی

معصومه خیرگو و  –
 سلیمان خرمالی

7 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
جو در آزمایشات خزانه بین المللی و مقایسه عملکرد 

 مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 1390 1389 ارسال شده

ه رحمت ال
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
 -بهروز واعظی -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
کریم خوجم  -حسنی

معصومه خیرگو و  –پور
 آیدقدي طغانی

8 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي 
جو در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد مناطق دیم 

 گرمسیر و نیمه گرمسیر
 1390 1389 ارسال شده

رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
 -بهروز واعظی -گنبد

 اصغر مهربان

بهمن اله  -یزدان موسوي
کریم خوجم  -حسنی

معصومه خیرگو و  –پور
 آیدقدي طغانی

 صدیقه زمانی مینا غزایی یان هادي زراعتگر 1390 1388  شناسایی ، جمع آوري وارزیابی ژرم پالسم بومی عناب 9

10 
ه صفات رویشی وزایشی ژنوتیپ هاي پکان در مطالع

 استان گلستان
 مینا غزایی یان  1390 1388 41143

غالمعباس خادمی و 
 صدیقه زمانی

11 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد ارقام و الینهاي 
امیدبخش گندم دوروم درآزمایش هاي یکنواخت 

 EDYT-M) سراسري اقلیم معتدل کشور)
 حسینعلی فالح جعفرباي جبارآلت  رضا محمديعلی 1389 1387 40626

12 
ها و الین هاي داراي صفات و انتخاب بوته بررسی

مطلوب در توده هاي دو رگ جو و نسل هاي در حال 
 تفکیک جو و آزمایش مشاهده اي الن هاي خالص

 جعفرباي جبارآلت  یحسینعلی فالح - 1390 1389 40720

13 
 زارعین شرایط  در هاي امید بخش جو الین ارزیابی

 استان گلستان
 جعفرباي جبارآلت  یحسینعلی فالح - 1390 1389 40719
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ف
دي

ر
 

 شماره فروست عنوان
 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع

14 
ارزیابی تحمل به تنش شوري ژنوتیپ هاي مختلف 

 جو در استان گلستان
 الهام فغانی  1391 1388 

محمد -حسینعلی فالحی 
عبدالرحیم  -فوالدین  

 نظري

15 
ت بررسی و مقایسه عملکرد آفتابگردان در کش

 تابستانه در مزارع زارعین گلستان
مورخ 40578
27/1/91 

تابستان 
89 

زمستان 
90 

 
عراز محمد نوري راد 

 محسن باقري-دوجی
 داوطلب-یونس عادلی

16 
ارزیابی صفات کمی و واکنش ارقام و الین هاي 

 پرمحصول سویا در شرایط تنش کم آبی
41382 

1389 1391 
 ورداوطلب و نوروزي پ ابوالفضل فرجی،  

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي انجام تاريخ

 همکار مجری مجری مسئول پايان شروع

1 

امید  سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپ هايبررسی 
بخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه 

 گرم
89131-03-03-0 1389 1390  

حسینعلی 
 یفالح

 پوراحمد قلی 

 انتشارات -2

 ISIمقاله 

ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضريب 

ال تاثير
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

ي
رس

فا
ي 

س
لي

نگ
ا

 

1 Analysis of multi-environment trials of 

rain-fed barley in warm of iran 
 * 

مجله بهبود محصوالت 
 زراعی

    
قوجق  -واعظی -رضا محمدي

 و ...

2 
Analysis of Multy- Environment Trials 
of Rainfed Barley in warm Regions of 

Iran 
 * Journal of Crop 

Improvement  2012 26:4 503-519 

 -بهروز واعظی-رضا محمدي
 -حسن قوجق -اصغر مهربان

نصراله  -رحمت اله محمدي
 حیدرپور

3 
Genotype* Environment interaction and 

stability analysis of seed yield of durum 
wheat genotypes in dryland conditions 

 * Notulae Scientia 
Biologicae  2012 4)3( 57-64 

M. Mohammadi, R. 
Karimizadeh, T. 

Hosseinpour, H.A. 

Fallahi, H. Khanzadeh, N. 
Sabaghnia, P. 

Mohammadi, M. Armion 
and M. Hasanpour Hosni 

4 
The effect of different sowing patterns 

and deficit irrigation management on 
yield and agronomic characteristics of 

sweet corn 

  

African Journal of 
Biotechnology  /AJB  

DOI: 

10.5897/AAA10.269
5  ISSN 1684–5315 

©2012 Academic 

Journals 

 

Septe

mber, 
2012 

Vol. 

11)7
4(, 

pp. 
13882-
13887, 
13 

Saberi, A. R.   ,*Kiani, A. 

R ,.Mosavat, S. A. and 

Halim, R. A. 

5 
Oil concentration in canola (Brassica 

napus L.), as a function of environmental 
conditions during seed filling period 

 * International Journal 
of plant production 

 2012  267-277 Abolfazl Faraji 
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 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین

ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

ي
رس

فا
ي 

س
لي

نگ
ا

 

1 
Effect of Salinity on some Characteristics 

of Forage Sorghum Genotypes at 

Germination Stage 
 * 

International Journal of 
Agriculture and Crop 

Science 

2012 
4(14

) 
983-979 Tabatabaee, S.A. & 

Anagholi,A 

 

 پژوهشی -مقاله علمی

ف
دي

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

1 
عملکرد و اجزاي عملکرد آبیاري تکمیلی بر  اثر

در ( .Brassica napus L)ارقام کلزا دانه 
 منطقه گنبد

 ابوالفضل فرجی و کمال اسالمی  2 1391 بذرنهال و 

2 
آزادسازي رقم جدید: خرم، رقم جدید جو براي 

 گرمسیر در ایرانکاشت در مناطق دیم نیمه
 1391 زراعی نهال و بذرمجله به

-28جلد 
 2شماره2

257-259 
، طهماسب حسین پور، مظفر روستایی ،بهروز واعظی
 ري نیا عباسعلی نو ،رحمت اله محمدي ،حسن قوجق

3 
آثار تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا 

 عملکرد میوه خربزه چارجو

نشریه علوم باغبانی)علوم 
 و صنایع کشاورزي(

 فرامرز سیدي, یونس محمد نژاد, حسین علی فالحی 45 26 1391

4 
بررسی آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاي 

 عملکرد آن در گلرنگ رقم سینا
پژوهش نامه گیاهان 

 روغنی ایران.
  2جلد 1391

ا.میرزایی، ح. ع. فالحی، ر. ناصري، ع. سلیمانی فرد، 
 م. داراب زاده و ح. صبوري

5 
کریم، رقم جدید گندم نان مناسب براي کاشت 

 در مناطق دیم نیمه گرمسیري در ایران
مجله به زراعی نهال و 

 بذر.
 .28-2جلد ،1391

: 2شماره
256-253 

ط.حسین پور، م.حسن پور  م.محمدي، م.کالته عربی،
حسنی، م.روستائی، ح.خانزاده، ر.کریمی زاده، غ. 
خلیل زاده، م.م.پورسیابیدي، م.آرمیون، ح.قوجیق، 
ح.ع.فالحی، ر.حق پرست، ر.رجبی، ع.عبداللهی، 
 ا.دریایی، م. م.احمدي، و.مردوخی، م.ع.دهقان، 

6 
خرم، رقم جدید جو براي کاشت در مناطق دیم 

 یراننیمه گرمسیر ا
مجله به زراعی نهال و 

 بذر.
 .28-2جلد 1391

: 2شماره
259-257 

ب. واعظی، م. روستائی، ط. حسین پور، ح. قوجیق، ا. 
مهربان، ع. نوري نیا، ح. ع. فالحی، ح. خانزاده، م. 
قاسمی، م. ع. دهقان، م. حسنپور حسنی، م. ترابی، ا. 

 دریایی، م. پاتپور و غ. خلیل زاده

 حسن قوجق و ... -محتشم محمدي  2 1391 به زراعی نهال و بذر د گندم نان کریممعرفی رقم جدی 7

8 
زنی ثیر مدت زمان خیساندن و جوانهأبررسی ت

میزان بتاگلوکان و خصوصیات  بر ارقام جو
 آن هامالت حاصل از  کیفی

 پژوهشی –مجله علمی
فصلنامه علوم و فناوري 
 غذاییدانشگاه آزاد سبزوار

   
، سید مهدي  ، علیرضا قدس ولی یپرستو قائم

 5، الهام فغانی، حمید بخش آباديسیدین اردبیلی

9 
تعیین ارقام کلزاي مناسب کاشت در شرایط 
 شور توسط شاخص هاي کمی تحمل 

 113-127 )1(43 1391 علوم گیاهان زراعی ایران

آرمان آذري، سید علی محمد مدرس ثانوي، امین 
محمود غالمی، آناقلی، سید علی محمد چراغی، 

 حسین عسگري، بهرام علیزاده 

10 
بررسی تشکیل غالف در سویا رقم کتول تحت 
 تاثیر تاریخ کاشت و رژیم نیتروژنی در گلستان

   1391 گیاه و زیست بوم
مجتبی سوخته سرایی، ابوالفضل فرجی، محمدرضا 

 داداشی و ابراهیم هزارجریبی
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 ترویجی -مقاله علمی

ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

ي
رس

فا
ي 

س
لي

نگ
ا

 

1 

بررسی اثرات بازدارنده عصاره جوگالنین حاصل از برگها و پوشینه 
میوه گردو بر روي جوانه زنی بذر ورشد دانهال هاي حاصله در چند 

 سبزي و گیاه زراعی

 مینا غزاییان، صدیقه زمانی   91 زیتون  *

 

 های علمی معتبرلمی کامل در همایشمقاله ع

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 محل

 نگارندگان اسامي مقاله عنوان برگزاری

 شهر كشور سال ماه روز

1 16-14 6 91 
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ایران

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزائ عملکرد دانه 
 در شرایط دیمدر ژنوتیپ هاي گندم نان 

 -سرا... گالشی -محمدصالح روان
 رحمت اله محمدي -ابراهیم زینلی

2 15 7 91 
همایش ملی محیط زیست و 

 تولیدات گیاهی
 دامغان ایران

تاثیر گرماي آخر فصل بر روند پر شدن دانه و 
 عملکرد دانه ژنوتیپ هاي گندم نان دیم در گنبد

 -سرا... گالشی -محمدصالح روان
 رحمت اله محمدي -ینلیابراهیم ز

 1390 بهمن 26-25 3
اولین همایش ملی پایش و پیش 

 آگاهی در گیاهپزشکی،.
 بروجرد ایران

ارزیابی تاثیر قارچکش هاي مختلف به روش 
ضدعفونی بذر در کنترل بیماري لکه نواري جو در 

 استان گلستان

ت. سوداگر هاشمی خواجه، م. ع. 
 آقاجانی و ح. ع. فالحی

 1390 بهمن 26-25 4
اولین همایش ملی پایش و پیش 

 آگاهی در گیاهپزشکی،.
 بروجرد ایران

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هاي مختلف جو نسبت به 
 بیماري لکه نواري جو در استان گلستان

ت. سوداگر هاشمی خواجه، م. ع. 
 آقاجانی، ح. ع. فالحی و م. قاسمی

 1390 اسفند 10-9 5
همایش ملی صنایع غذایی. 

 شگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.دان
 قوچان ایران

بررسی و مقایسه پروفایل الکتروفورزي فراکسیون 
هاي پروتئینی جو پوشینه دار و بدون پوشینه طی 

 جوانه زنی به منظور تولید مالت

س. ح. حسینی قابوس، م. اعلمی، 
 م. ر. ساري و ح. ع. فالحی

 91 شهریور 16-14 6
اصالح دوازدهمین کنگره زراعت و 

 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج
 کرج ایران

ارزیابی الین هاي امید بخش گندم دوروم در 
 شرایط زارعین استان گلستان

ج. آلت جعفرباي، ا. قلی پور، م. 
 کالته عربی و ح. ع. فالحی

 91 شهریور 16-14 7
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 رجک ایران
بررسی الین هاي امید بخش جو معمولی در 
 شرایط زارعین منطقه کوهستانی گلستان

ج. آلت جعفرباي،  ح. ع. فالحی و 
 ا. قلی پور

 91 شهریور 16-14 8
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 کرج ایران

بررسی پایداري عملکرد ژنوتیپ هاي امید بخش 
مایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه جو در آز

 گرم

ع. براتی، ح. قزوینی، ا. لک زاده، 
ش. کوهکن، ح. ع. فالحی، م. 

 جباري و ح. خانزاده

 91 شهریور 16-14 9
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 کرج ایران

بررسی شاخص هاي پایداري عملکرد دانه و 
ایدار گندم هاي بهاره در اقلیم ساحل انتخاب ارقام پ

 خزر

م. قاسمی، م. وهابزاده، ک. 
 شهبازي، ح. سوقی و ح. ع. فالحی

 91 شهریور 16-14 10
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 کرج ایران
بررسی روایط بین صفات در ارقام جو با استفاده از 

 هروش هاي آماري چند متغیر
ح. صبوري، ح. ع. فالحی، س. 

 مقیمی فر و م. نجارعجم

 91 شهریور 16-14 11
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 کرج ایران
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام 

 مختلف جو در منطقه گنبدکاووس

ح. صبوري، ح. ع. فالحی، م. 
. جعفرزاده رزمی و نجارعجم، م. ر

 م. قزل سفلو

 91 شهریور 16-14 12
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 کرج ایران
واکنش برخی صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی ده 

 ژنوتیپ جو به تنش گرما
س. طورانی، م. قلی پور، ح. ع. 

 فالحی و ب. سمیعی
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 محل

 نگارندگان اسامي مقاله عنوان برگزاری

 شهر كشور سال ماه روز

 91 شهریور 16-14 13
دهمین کنگره زراعت و اصالح دواز

 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج
 کرج ایران

تعیین روابط میان عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ 
 هاي جو با استفاده از تجزیه علیت

س. طورانی، م. قلی پور،  ب. 
سمیعی، م. میرکریمی و  ح. ع. 

 فالحی

 91 شهریور 16-14 14
دوازدهمین کنگره زراعت و اصالح 
 نباتات ایران، دانشگاه آزاد کرج

 کرج ایران

قابلیت استفاده از شاخص هاي مقاومت به خشکی 
در هیبریدهاي آفتابگردان در تراکم بوته هاي 

 مختلف

س. طورانی،  ب. سمیعی، ه. 
 پیردشتی و  ح. ع. فالحی

 تهران ایران دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران 91 خرداد 3-1 15
ارقام گندم با استفاده از تجزیه ارزیابی تنوع ژنتیکی 

 و تحلیهاي چند متغییره

ح. صبوري، ح. ع. فالحی، س. 
مقیمی فر ، م. نجارعجم و ع. 

 صبوري

 91 شهریور 16-14 16
هفدهمین کنفراس سراسري و 
پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران
 کرمان ایران

 بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند پنجه زنی، گلدهی،
رسیدگی، پرشدن دانه و شاخص برداشت در دو رقم 

 جو

ح. صبوري،ز. خلیل نو، ا. ر. دادرس، 
 ح. ع. فالحی و ع. صبوري

 91 شهریور 16-14 17
هفدهمین کنفراس سراسري و 
پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران
 کرمان ایران

اثر تنش کاشت دیرهنگام بر صفات 
 مرفوفیزیولوژیک گندم

صبوري،  ح. ع. فالحی، م. نجار ح. 
عجم، ش. محمد آلق، م. ر. جعفر 

 زاده رزمی و ش. شاکري

 91 شهریور 16-14 18
هفدهمین کنفراس سراسري و 
پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران
 کرمان ایران

تاثیر طول روز و شب در زمان کاشت بر عملکرد و 
ر طول روز و اجزاي عملکرد دو رقم تریتیکاله تاثی

شب در زمان کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد 
 دو رقم تریتیکاله

ح. صبوري،  ن. آیت، ح. ع. فالحی 
 و ن. طبخ کار

 91 شهریور 16-14 19
هفدهمین کنفراس سراسري و 
پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران
 کرمان ایران

اثرات طول روز و شب در زمان کاشت بر 
 مرفولوژیک جوخصوصیات 

ي. نوروزي، ح. صبوري و  ح. ع. 
 فالحی

 91 شهریور 16-14 20
هفدهمین کنفراس سراسري و 
پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران
 کرمان ایران

اثرات طول شب و روز در زمان کاشت بر 
 ویژگیهاي مرفولوژیک جو زراعی

ب. خورنگ، ح. صبوري و  ح. ع. 
 فالحی

 

 های علمی معتبره علمی در همایشخالصه مقال

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 7تا  4 1
شهری
 ور

 شیراز ایران گیاهپزشکی 91
رابطه بین وقوع و شدت بیماري سوختگی 

آلترناریایی در گونه هاي مختلف جنس براسیکا 
 در منطقه گنبد

ي قاسمی، محمدعلی آقاجانی، مهد
ابوالفضل فرجی و محمدرضا 

 سعیدي نژاد

2 15 6 90 
کنگره زراعت و اصالح 

 نباتات
 کرج ایران

هاي برتر و متحمل باقال بررسی و انتخاب الین
 نسبت به بیماري لکه شکالتی

 

 شیراز ایران کنگره گیاهپزشکی 1391 6 5 3
در  قارچهاي عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم

 استان گلستان
 محمد علی دهقان

 شیراز ایران کنگره گیاهپزشکی 1391 6 5 4
بررسی میزان خسارت بیماري پا خوره بر روي 

 محصول گندم گلستان
 محمد علی دهقان

 ، فاطمه باغانی محمد علی دهقان مبارزه بیولوژیک با بیماري فوزاریوم سنبله شیراز ایران کنگره گیاهپزشکی 1391 6 5 5
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

6 16 6 91 
کنگره زراعت و اصالح 

 نباتات
 کرج ایران

قام سویا در  فصول و رکیفیت بذر ابررسی  
 تراکم هاي مختلف در مالزي

 سامیه رئیسی

7 8 6 91 
International Society 
for Southeast Asian 

Agricultural Sciences 
(ISSAAS) 

  فیلیپین
Differential Responses of Soybean  

Varieties to Planting Dates for 

management of climate Change 

-مریم شهبازي -سامیه رئیسی
 ابراهیم هزار جریبی

8 12 9 2012 Phd student 
conference 

estonia  
Evaluation of root morphological and 

physiological characteristics tolerance of 

Iranian wheat genotypes in drought stress 
 

   زیتون 1391   9

بررسی اثرات بازدارنده عصاره جوگالنین حاصل 
از برگها و پوشینه میوه گردو بر روي جوانه زنی 
 بذرورشد دانهالهاي حاصله در چند سبزي و گیاه 

 مینا غزاییان، صدیقه زمانی

10 22 4 91 
پژوهش هاي راهبردي 

 کشاورزي
 تاکستان ایران

و روش استخراج اسید هاي  تاثیر زمان برداشت
 چرب روغن زیتون

 سلمانی،سیفی،ضیایی فر ،فریدونی

11 23 4 91 
پژوهش هاي راهبردي 

 کشاورزي
 تاکستان ایران

تاثیر زمان رسیدن میوه بر خواص شیمیایی 
 زیتون

 سلمانی،سیفی،ضیایی فر ،فریدونی

12 7-4 6 91 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
 مختلف هاي ژنوتیپ مقاومت یارزیاب

 ذغالی پوسیدگی بیماري به نسبت آفتابگردان
 دوجی، راد نوري محمد عراز

 عادلی یونس و خیرگو معصومه

13 7-4 6 91 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
 پوسیدگی بیماري برشدت کاشت اثرتاریخ

 گلستان استان در آفتابگردان ذغالی
 نوري محمد ازعر خیرگو، معصومه

 عادلی یونس و دوجی راد

14 7-4 6 91 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
 در ذغالی پوسیدگی بیماري بر بوته تاثیرتراکم

 آبی شرایط در آفتابگردان مختلف هاي ژنوتیپ

 خسروي، دانشمند کتایون

 محمد عراز و آقاجانی محمدعلی

 دوجی راد نوري

15 14-16 6 1391 
نگره زراعت و اصالح ک

 نباتات
 کرج ایران

ارزیابی تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم با 
سویا و لوبیا سبز( در نسبت  (برخی لگوم ها

 هاي  مختلف کاشت

، افشین مساوات، علی رضا صابري
حسن مختار پور، محمد تقی فیض 

 بخش

16 14-16 6 1391 
کنگره زراعت و اصالح 

 نباتات
 کرج ایران

، تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر  عملکردبررسی 
و برخی از خصوصیات زراعی  اجزاي عملکرد

 704هیبرید سینگل کراس  سیلویی ذرت

، حسن مختار علی رضا صابري
پور،  افشین مساوات، محمد تقی 

 فیض بخش
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1 

Nutrient Concentration of Forage 
Sorghum (Sorghum bicolor L) 

Varieties under Influenced of Salinity 
and Irrigation Frequency. 

 * 
African Journal of 

Agricultural Research 
ISI 2012 

AJAR-
11-
1261 

 Alireza saberi 

 

 ترجمه کتاب

ف
دي

ر
 

 عنوان ترجمه شده عنوان اصلي كتاب
سال انتشار كتاب 

 اصلي

ناشر كتاب ترجمه 

 شده
 مترجماناسامي  تاريخ انتشار

   انتشارات نوروزي  Oilseed crops دانه هاي روغنی 1



 

 

18 

 

 های فنی/ ترویجی نشریات ترویجی یا دستورالعمل

ف
دي

ر
 

 عنوان

 نوع نشريه
سال 

 رانتشا
 ناشر

تعداد 

 صفحه
 نگارنده)گان(اسامي 

ي
فن

ي 
يج

رو
ت

 

1 
دستورالعمل فنی مرحله کاشت و داشت زراعت 

 جو در استان گلستان
* * 1391 

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان گلستان

 فالحی و ... 10

2 
دستورالعمل فنی مرحله کاشت و داشت زراعت 

 گندم در استان گلستان
* * 1391 

کشاورزي  سازمان جهاد
 استان گلستان

 .و ... کالته 35

3 
دستورالعمل فنی مرحله کاشت و داشت زراعت 

 گندم در استان گلستان
* * 1391 

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان گلستان

 ... فرجی و 35

  سازمان تحقیقات 1391  * تولید بذر هیبرید در کلزا 4
ابوالفضل فرجی و 
 رحمت اله بهمرام

  سازمان تحقیقات 1391  * سویا راهنماي کاشت 5
ابوالفضل فرجی و 

 همکاران
 

 آموزش -3

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر 

ف
دي

ر
 

 نيمسال سال تحصيلي
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصيلي مقطع

 دانشگاه

ي
دان

ار
ك

اس 
شن

ار
ك

ي ی
يل

کم
ت

 

 گنبد  *  1زراعت خصوصی  2 دوم 91-90 1

 گنبد  *  ت کشاورزيعملیا 5/1 دوم 91-90 2

 مرکز اموزش کردکوي  *  اصول باغبانی 3 2 90-91 3

 دانشگاه گنبدکاووس  *  ژنتیک 3 دوم 91-90 4

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  *  زراعت در شرایط تنش های محیطی 2 اول 92-91 5

 دانشگاه آزاد گرگان *   مباحث نوین در زراعت 2 اول 91-1390 6

 مجتمع آموزش کشاورزي گلستان  *  فیزیولوژي گیاهان روغنی 3 دوم 91-1390 7

 مجتمع آموزش کشاورزي گلستان  *  زبان دانه هاي روغنی 2 دوم 91-1390 8

 

 های آموزشی و پژوهشی تدریس در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 مدیریت کشاورزي بندرترکمن 4 91اردیبهشت  کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان 1

 8 16/6/91 معرفی و شناسایی ارقام جدید کلزا 2
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و 

 منابع طبیعی
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 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان ساعت 12 1/4/91 بیماریهاي گندم 1

 مجتمع آموزش کشاورزي گلستان ساعت 8 12/7/91 ولوژي تولید بذر پنبه و کشاورزي حفاظتیتکن 2

 

 تدریس در کالس های آموزشی/ ترویجی

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 
آموزش کارورزان و دانشجویان دانشگاه هاي استان و استان هاي همجوار 

 بصورت انفرادي و گروهی
 ساعت 900 1391

ایستگاه تحقیقات کشاورزي 
 و گنبد گرگان

 

 های تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته

ف
دي

ر
 

 تاريخ مدت )ساعت( محل عنوان

 23/6/91 8 ایستگاه گرگان روز مزرعه سویا 1

 90 مرکز تحقیقات 40774 مقایسه عملکرد ارقام و الین هاي جدید بادام زمینی در شرایط زارعین گلستان 2

 روز مزرعه ذرت دانه اي و علوفه اي 3
ایستگاه تحقیقات 
 کشاورزي گرگان

8 29/6/91 

 

 برنامه رادیویی یا تلویزیونی
ف

دي
ر

 

 عنوان
 نوع

 تاريخ محل انجام
 تلوزيوني راديويي

 91مرداد ماه  مرکز  * کشاورزي و توسعه 1

 

 سخنرانی علمی

ف
دي

ر
 

 محل برگزاری عنوان
 سطح

 تاريخ
 مركز استان يمل

1 
بررسی ترکیبات بیوشیمایی و کیفیت علوفه واریته هاي 

 سورگوم علوفه اي تحت تاثیر شوري و دور آبیاري
 18/5/1391  *  یومیان مرکزغسالن 
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 مسئوليت پژوهشي و اجرايي -4

 اینامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهراهنمایی و مشاوره پایان

ف
دي

ر
 

 عنوان
 دادتع

 واحد

 تاريخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
به تاریخ کاشت و تراکم بوته  ) vc1973Aواکنش گیاه ماش )الین 

 تحت دو شرایط آبی و دیم در منطقه گرگان
  * دانشگاه آزاد گرگان جواد فدایی 27/6/91 6

2 
سویا  در شرق استان بررسی عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد ارقام 

 گلستان
  * دانشگاه آزاد گرگان ابراهیم نامنی 27/6/91 6

3 
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات کمی و کیفی خردل 

 علوفه اي در استان گلستان
  * دانشگاه آزاد گرگان محمد میراعظمی 91شهریور  6

4 
 Hellianthus ) تعیین بهترین تراکم بوته ارقام جدید آفتابگردان

annuusتحت کشت هاي بهاره و تابستانه) 
 *  دانشگاه آزاد گرگان شاهپور یمرلی 20/6/91 6

5 
اثر تاریخ کاشت و ارقام مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد و روند پر 

 شدن دانه گندم
 محمد صالح روان  6

کشاورزي و منابع 
 طبیعی گرگان

 * 

 *  گنبدکشاورزي  متانت دماوندي   سویا 6

7 
تأثیر اندام هاي مختلف روي برخی از مواد ثانویه دراکوتیپ هاي 

 مختلف عناب در استان گلستان
 رقیه کوهستانی 21/6/91 6

علوم کشاورزي ومنابع 
 طبیعی گرگان

 * 

 سامره کیا 31/6/91 8 ارزیابی همزیستی مایکوریزایی گیاه گلرنگ در تنش خشکی 8
آزاد اسالمی واحد علوم 

 قیقات شیرازو تح
 * 

 احمد شیري خرداد 6 تاثیر ریزوبیوم بر ریشه زایی زیتون 9
علوم کشاورزي ومنابع 

 طبیعی گرگان
 * 

 سلمانی شهریور 6 رقم زیتون 4بررسی مواد فنلی موجود در برگها ي  10
علوم کشاورزي ومنابع 

 *  طبیعی گرگان

11 
ت هاي بهاره و تعیین بهترین تراکم ارقام جدید آفتابگردان تحت کش

 تابستانه
 *  دانشگاه آزاد گرگان شاهپور یمرلی 26/6/91 6

12 
بررسی تاثیر تراکم بوته و آبیاري بر بیماري پوسیدگی ذغالی در 

 ژنوتیپهاي مختلف آفتابگردان
6 27/6/91 

کتایون دانشمند 
 خسروي

 *  دانشگاه آزاد دامغان

13 
ه گندم با تاریخ کاشت ها بررسی تاثیر عناصر ریز مغزي بر عملکرد دان

 و مراحل استفاده مختلف در شرایط دیم گنبد
 *  دانشگاه آزاد )گرگان( حسین محمدي 1391 6

14 
بررسی تاثیر فاصله خطوط کشت بر عملکرد دانه نخود در شرایط دیم 

 گنبد
 *  دانشگاه آزاد )گرگان( عزیز آتاباي 1391 6

15 
هاي سمپاشی بر روي بیماري بررسی تاثیر قارچکشهاي مختلف و زمان

 فوزاریوم سنبله
 *  آزاد دامغان هدیه کوکچلی 1391 6

 *  آزاد دامغان خانم کلته 1391 6 بررسی میزان خسارت بیماري سفیدک پودري در ارقام مختلف گندم 16

 *  بیعی گرگانمنابع ط آقاي حسینی 1391 6 انتقال ژن مقاومت به بیماري زنگ زرد گندم در ارقام پر پتانسیل 17

 

 

 



 

 

21 

 

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر

ف
دي

ر
 

 درجه مجله صاحب امتياز عنوان مجله

 علمی دکتر کامران رهنما گیاه پزشک و غذا 1

 پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران 2
مرکزتحقیقات کشاورزي گلستان و موسسه 

 آموزش عالی بهاران
 پژوهشی-علمی

 

 های فنیعضویت در کمیته 

ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

1 
کمیته فنی بخش تحقیقات اصالح و 

 تهیه نهال و بذر گلستان

بخش تحقیقات اصالح و 
 تهیه نهال و بذر گلستان

  
   *  

2 
ستاد فنی سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
هاد کشاورزي سازمان ج

 گلستان
  

 *    

3 
شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزي استان
 مرکز

  
  *   

    *    سازمان جهاد کشاورزي  ستاد بذر استان 4

 عضو ستاد فنی بیمه کشاورزي استان 5
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
 

  *    

6 
 سازمان جهاد کشاورزي کارگروه زراعت و باغبانی سازمان

 گلستان
  

 *    

7 
فنی موسسه تحقیقات -کمیته علمی

 اصالح و تهیه نهال و بذر
 موسسه اصالح بذر

 
 *     

8 
کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه 

 هاي روغنی
معاونت علمی و فناوري 

 ریاست جمهوري
  

*     

9 
کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 
هاي آموزشی مشاغل مرتبط با زیر 

 و دانه هاي روغنیبخش پنبه 
 سازمان تحقیقات

  
*     

 

 های دانش محورفعاليت  -5

 داوری متون علمی

ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

 30/12/1391لغایت  1/1/1391 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی مقاله 10داوري حداقل  1

 30/12/1391لغایت  1/1/1391 مجله الکترونیک پژوهش هاي گیاها ن زراعی مورد مقاله 17داوري  2
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 ها یا پروژه های پژوهشی و فناوریارزیابی و نظارت طرح

ف
دي

ر
 

 دستگاه مجری پروژه/عنوان طرح
تاريخ و شماره  تاريخ انجام

 ابالغيه
 مجرياناسامي 

 پايان شروع

1 
ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد الین هاي 

 شتامیدبخش کلزا در تاریخ هاي متفاوت کا
موسسه اصالح و تهیه نهال و 

 مرکز مازندران-بذر
 ولی اله رامعه دو سال 1391 1389

 بررسی مقدماتی الین هاي خالص سویا 2
موسسه اصالح و تهیه نهال و 
 بذر گرگان، ساري و مغان

 ابراهیم هزارجریبی یک سال 1391 1390

3 
تاثیر تاخیر کاشت بر ویژگی هاي زراعی مواد 

ده از آفتابگردان و گزینش ژنتیکی بدست آم
 براي تحمل به سرماي آخر فصل

موسسه اصالح و تهیه نهال و 
 بذر، ساري

 جهانفر دانشیان یک سال 1391 1390

4 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد الین هاي 

 پیشرفته زمستانه کلزا

موسسه اصالح و تهیه نهال و 
بذر، تبریز، اراک، همدان، 

ان، کرمانشاه، اصفهان، زرق
 خوي، مشهد، زنجان و بجنورد

 بهرام علیزاده دو سال 1392 1390

5 
طرح توجیهی احداث گلخانه گل و گیاهان 

 زینتی
نظام مهندسی کشاورزي و 

 منابع طبیعی گلستان
1391 1396   

6 
طرح توجیهی تولید درختان و درختچه هاي 

 زینتی و فضاي سبز
نظام مهندسی کشاورزي و 

 منابع طبیعی گلستان
 لیدا احمدي  1394 1391

 

 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست 

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

 5/5/91 آزمایشگاه بیماریهاي غالت 250 جدا سازي و خالص سازي قارچهاي ریشه و طوقه گندم 1

 20/6/91 آزمایشگاه بیماریهاي غالت 40 خالص سازي قارچاي عامل فوزاریوم سنبله 2

 12/6/91 آزمایشگاه بیماریهاي غالت 24 بررسی تاثیر قارچکش ها روي قارچهاي ریشه و طوقه 3

 

  تولید و تکثیر بذر

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

 90-91 ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان بذور نوکلئوس، الیت و سوپر الیت تولید طبقات بذري در باقال 1

 91تابستان  ورسن -ایستگاه گرگان  ویامشارکت در تولید بذر س 2

3 
هیبرید جدید  50دورگ گیري و تهیه 

 آفتابگردان در شرایط ایزوله زیر کیسه
تهیه ژنوتیپهاي مورد ارزیابی آزمایش مقدماتی 

 92سال 
 91تابستان  ایسگاه گنبد

4 
بذور گیاهان زراعی ) بذر  مشارکت در تولید

لید بذر هسته اولیه شبدر برسیم،  ارزن و تو
 والدین ذرت شیرین(

 ساعت 250 1391تابستان 

ایستگاه 
تحقیقات 
کشاورزي 
 گرگان
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ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

 15/3/91 ایستگاه گنبد رقم کوهدشت 3و 2و  1پرورش  مسئول تکثیر بذر پرورشی ارقام گندم نان دیم 5

 15/3/91 ایستگاه گنبد 17الین  3و 2و  1پرورش  مسئول تکثیر بذر پرورشی ارقام گندم نان دیم 6

 15/3/91 ایستگاه گنبد رقم ماهور 3و 2و  1پرورش  مسئول تکثیر بذر پرورشی ارقام جودیم 7

 15/3/91 ایستگاه گنبد و رقم کریم 2و  1پرورش  مسئول تکثیر بذر پرورشی ارقام گندم نان دیم 8

  گرگان ایستگاه متر مربع در دست اقدام است 1000در سطح  تولید الین هاي والدین ذرت شیرین 9

  ایستگاه گرگان متر مربع در دست اقدام است 1500در سطح  تولید بذر شبدر برسیم 10

 

 تولید و تکثیر نهال

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

 1391 ایستگاه گرگان وظیفه برنامه ریزي و نظارت بر بوجاري وبسته بندي تولید بذر پایه سویا ارقام سحر و کتول 1

 1391 ایستگاه گرگان وظیفه برنامه ریزي و نظارت بر بوجاري وبسته بندي طبقه الیت رقم کتول-سویا  تولید بذر 2

 1391 استان گلستان وظیفه برنامه ریزي و نظارت بر بوجاري وبسته بندي تولید بذر مادري ارقام سویا 3
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 بخش تحقیقات 

 گیاهپزشکی
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ندگی و بیواکولوژي آنها و در نهایت ز يآگاهی از چرخه ،تعیین پراکنش هاي هرز،ها و علفشناخت آفات، بیماري    
 ریزي هاي کشاورزي از اهمیت زیادي برخوردارهاي موثر مبارزه در پیشبرد اهداف و برنامهمشخص نمودن روش

حت ت 1343سال  در گیاهپزشکیبخش تحقیقات هوایی منطقه  لذا توجه به اهمیت موضوع و شرایط آب و باشد.می

با همکاري و هماهنگی مراکز امروزه  فعالیت خود را آغاز نمود و "هاي گیاهیآزمایشگاه بررسی آفات و بیماري"عنوان 
پیگیري اهداف  ابیولوژیک ب  هاي هرز و مبارزهها، علفالمللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماريبین و ملی گیاهپزشکی 

 نماید:ذیل، انجام وظیفه می
 اي زراعی مختلف.همدر سیست هاي علف هرز آنمیزبان باغی و ،هاي مهم گیاهان زراعیآفات و بیماري ییشناسا -

 هاي هرز استان )هرباریوم(.علف ها وایی از آفات، بیماريتشکیل کلکسیون و مجموعه -

 .هاي هرز گیاهانها و علفبررسی بیولوژي و بیواکولوژي آفات، بیماري -
 بیولوژیک. مبارزه در قابل کاربردي هاي هرزو علف هابیماري ،ی دشمنان طبیعی آفاتیاو شناس آوريجمع -
 آنها. باکنترل و مبارزه به موقع  محصوالت زراعی به منظور يهابیماري و آگاهی مربوط به آفات پیش -

 ...  .هرز  و هاي ها و علفمختلف مبارزه با آفات، بیماري طرقتعیین کارائی و ریزي برنامه، بررسی -
با تلفیقی  خطر و موثر در سیستم مبارزه ی یا بیولوژیک جدید به منظور جایگزینی سموم کمیبررسی سموم شیمیا -

 عوامل یاد شده و جلوگیري از مساله مقاومت آفات به سموم شیمیایی.
 بررسی ترکیبات طبیعی به منظور جایگزینی آنها و حذف سموم شیمیایی . -
 هاي هرز.ها و علفزادسازي ارقام جدید و مقاوم به آفات، بیماريهمکاري در آ -

 هاي اجرایی.پیگیري در حل مشکالت و مسایل گیاهپزشکی همکاران تحقیقاتی و بخش -
هاي گیاهپزشکی وکشاورزان هاي اجرایی، درمانگاهآموزشی به سازمان نظام مهندسی، بخش -ي خدمات علمیارایه -

 .پیشرو و بهره بردار

 ترین دستاوردهاي تحقیقاتی بخش می توان به موارد ذیل اشاره داشت :از مهم

 (باشند.فون ایران جدید میدرگونه 14 )و سویا  جو ،گونه تریپس بر روي گندم  40 ًمجموعاشناسائی  -

  Baris)گونه سرخرطومی  1 و (Psylliodes cuperaو ) (Phyllotreta corrugata)گونه کک نباتی  2شناسائی  -

coerulescens) .به عنوان آفات خسارتزاي مزارع کلزا از استان 

 هاي زیتون.زاي باغات و نهالستانبه عنوان عامل خسارت (Dendrithrips phyillireae)شناسائی گونه تریپس  -

 ستفاده در استان.گائوچو و کالیپسو براي ا آوانت، آدمیرال، ناتورالیس، چون هاي جدیدکشانجام آزمایشات ثبت حشره -

( Sclerotinia minor)،  (Sclerotinia sclerotiorum)(، Macrophomina phaseolina)هاي جداسازي قارچ -
 ،((Septoria nodorum  ،(Leptosphaeria maculens)  در کشور.هاي ناشی از آنها اولین گزارش  بیماريو 
ماري پوسیدگی غده سیب زمینی به عنوان اولین گزارش این عامل بی Ditylencus  destructor)) سازي نماتدجدا -

 .بیماري در استان
 کشور. در زیتون از باغات (.Sphaeropsis sp) معرفی عامل جدید خشکیدگی سرشاخه زیتون   -
 .استانو پنبه در ، کلزاجو آبی ،هاي هرز مزارع گندمگونه علف 180شناسائی و تهیه کلکسیون بیش از  -

به عنوان دشمن ( Drino  atropivora)مگس پارازیت  ،(Cassida palestina)سوسک برگخوار گلرنگ شناسائی  -
 استان. در هااولین گزارش این آفتو  (Acherontia atropos)الرو پروانه 
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 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 پايان شروع پروژه طرح
مجری 

 سئولم

 مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

1 
تاثیر قارچکش جدید رکس دوو در کنترل بالیت 

 فوزاریومی سنبله گندم
89126-16-60-04  * 7/1389 7/1390 

عبدالرضا 
 فروتن

محمدعلی 
 آقاجانی

محمدعلی دهقان، 
محمدعلی کالسنگیانی، 

 محمدرضا مرجانی

2 
ک ارزیابی تاثیر چند قارچکش جدید در کنترل سفید

 دروغی سیب زمینی
88097-16-16-04  * 7/1388 12/1390 

کسري 
 شریفی

محمدعلی 
 آقاجانی

 

3 
بررسی تکمیلی اثر چند قارچکش در کنترل بیماري 

 ( سیب زمینیLate blightسفیدک داخلی )
85014-0000-02-

100000-100-0 
 * 01/1/85 01/7/90 

محمدعلی 
 آقاجانی

  

4 
در کنترل بیماري  Ranmanارزیابی تاثیر قارچکش 

 سفیدک دروغی سیب زمینی
89088-16-16-04  * 01/5/89 01/08/90 

محمدعلی 
 آقاجانی

  

5 
تعیین خسارت اقتصادي ناشی از علف هاي هرز در 

 مزارع کلزا کشور
89110-16-16-0  * 89 92 

علیرضا 
 عطري

عبدالعزیز 
 حقیقی

اسفندیار قرنجیک و 
 علیرضا ساوري نژاد

6 
 Biscaya OD24%ئی حشره کش ارزیابی کارآ

 M.aeneusجهت کنترل سوسک گرده خوار کلزا 
90031-16-16-04  * 1390 1391 

علی اکبر 
 کیهانیان

 -خرمالی
 براري

 

 
 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح
 مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

1 

بررسی هاي تکمیلی در ارتباط با شناسائی، تراکم 
جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهاي سیست و 

نماتدهاي زخم ریشه گندم در استانهاي خراسان، 
گلستان، قزوین، فارس، لرستان، اصفهان و 

 (GISخوزستان و تهیه اطالعات جغرافیائی آنها )

87002-8701-
16-16-01 

 فیزهرا تنها معا 7/90 1/1387 * 
محمدعلی 
 آقاجانی

حسن ملکی و 
 محمدرضا مرجانی

2 
برداري، شناسایی و تعیین پراکنش نمونه

نماتدهاي سیستی سیب زمینی در مناطق سیب 
 زمینی کاري کشور

(88046-63-
04)-16-16-014 

 زهرا تنها معافی 8/90 2/1388 * 
محمد علی 
 آقاجانی

محمدعلی 
 کالسنگیانی

3 
( Ug99سیاه گندم )تهیه نقشه پراکندگی زنگ 

در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه 
 (GISاطالعاتی جغرافیایی )

8902-8901-
16-16-014 

 محمد رضوي 1390 1389 * 
محمدعلی 
 آقاجانی

 

4 
بررسی  نقش بوته هاي زرشک در انتقال عامل 

 بیماري زنگ سیاه گندم به فصل دیگر
89003-89001-
16-45-0 

 * 1389 1392 
اله ربانی حجت 

 نسب

محمدعلی 
 آقاجانی

محمدعلی 
 کالسنگیانی

5 
هرز پهن برگ مقاوم به  يعلف ها ییجو یپ

 کشور ياستانها یعلف کش در مزارع گندم برخ
90001-8803-

16-16-014 
 اسکندر زند 1391 1390  *

ناصر 
 باقرانی

 

6 
بررسی نوسانات جمعیت سن 

 AEuarygasterMaura  در مزارع گندم شمال
 شورشرق ک

-  * 1391 - 
محقق 
 نیشابوري

 خرمالی
قرنجیک و 
 احمدي
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح
 مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

7 
بررسی اکولوزي جوانه زنی بذر هفت بند 

پیچ،تعیین فنولوزي امکان آلودگی بذر گندم به 
 بذر علف هرز در مزارع گندم استان گلستان

88108-16-16-
 حمیرا سلیمی 91 88 *  0

عبدالعزیز 
 حقیقی

اسفندیار قرنجیک 
و علیرضا ساوري 

 ژادن

8 
بررسی و مقایسه اکولوژي جوانه زنی بیش گونه 

 Melilotus indicus ,M.officinalisعلف هرز 
 عبدالعزیز حقیقی  حمیرا سلیمی 91 88 *  

9 
هرز پهن برگ مقاوم به  يعلف ها ییجو یپ

 ياستان ها یعلف کش در مزارع گندم برخ
 کشور

9001-8803-
16-16-014 

 اسکندر زند 1392 1390 * 
صر نا

 باقرانی
 

 
 طرح یا پروژه استانی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 پايان شروع پروژه طرح
مجری 

 مسئول

 مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

1 
توسعه مدل پیش آگاهی براي کنترل موثر 

بیماري بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در استان 
 گلستان

سازمان جهاد 
ن کشاورزي استا
 گلستان

 * 9101 9301  
محمدعلی 
 آقاجانی

 محمدعلی کالسنگیانی

2 
مدلسازي عارضه اختالل در غالفبندي سویا در 

 استان گلستان

سازمان جهاد 
کشاورزي استان 

 گلستان

 * 9105 9305  
محمدعلی 
 آقاجانی

سامیه رییسی، ابراهیم 
هزارجریبی،  خردمند، 
 محمدعلی کالسنگیانی

 
 انی )غیرخاص(طرح یا پروژه است

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح
 مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

1 
ارزیابی تحمل به آفات و بیماري در ژرم 
پالسم حاره اي و نیمه حاره سیمیت 
 جهت استفاده در برنامه به نژادي ذرت

87031-0316-
03-3 

 * 4/1387 4/90 
افشین سید 

 مساوات

محمدعلی 
 آقاجانی

محمدتقی مبشري، محمدتقی 
فیض بخش، ابوالفضل 

حیدري راد، کوروش قادري، 
 محمدعلی کالسنگیانی

2 
بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر جمعیت 

 سوسک غنچه خوار کلزا
90013-1603-
57-3 

 قرنجیک و عادلی نوري راد دوجی سلیمان خرمالی 1392 1390 * 
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 هایی پروژه)/طرح(گزارش ن

ف
دي

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع

1 
بررسی جنبه هاي زراعی، فنی واقتصادي نظام هاي تناوب 
 زراعی وتأثیر آنها برپایداري تولید گندم دراستان گلستان

 1385 1390 
عباسعلی نوري 

 نیا
  ی و...ناصر باقران

2 
نقطه اي در مزارع  12بررسی زیست شناسی کفشدوزک 
 جالیز گنبد

 قرنجیک خرمالی - 1388 1387 41216

3 
 SC بررسی کارایی حشره کش جدید کرموفنوزید )ماتریک

 ( در کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی)گزارش استانی(5
ارسالی به 
 موسسه

 عزیز شیخی 1390 1389
 -رنجی -خرمالی

 رحیمی
عراقی  -قرنجیک
 خالدي -

4 
جهت کنترل  ES5% ارزیابی کارآئی حشره کش آتابرون

 غالف خوار سویا)گزارش استانی(
ارسالی به 
 موسسه

 براري -خرمالی علی اکبر کیهانیان * 1391 1390

5 
بررسی میزان آلودگی توده اصالحی و بومی چارجو نسبت به 

 شته و تریپس
ارسالی به 
 موسسه

 قرنجیک سلیمان خرمالی - 1390 1388

 
 ساالنه پروژه)/طرح( گزارش

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي انجام تاريخ

 پايان شروع
 مجری

 مسئول
 همکار مجری

1 

اي ارزیابی تحمل به آفات و بیماري در ژرم پالسم حاره
و نیمه حاره سیمیت جهت استفاده در برنامه به نژادي 

 ذرت

87031-0316-03-
3 

1387 1390 
سید افشین 
 مساوات

محمدعلی 
 آقاجانی

محمدتقی مبشري، 
محمدتقی فیض بخش، 
ابوالفضل حیدري راد، 

کوروش قادري، محمدعلی 
 کالسنگیانی

2 
بررسی اکولوزي جوانه زنی بذر هفت بند پیچ،تعیین 
فنولوزي امکان آلودگی بذر گندم به بذر علف هرز در 

 مزارع گندم استان گلستان

 حمیرا سلیمی 91 88 88108-16-16-0
عبدالعزیز 
 حقیقی

اسفندیار قرنجیک و علیرضا 
 ساوري

3 
تعیین خسارت اقتصادي ناشی از علف هاي هرز در 

 مزارع کلزا کشور
 علیرضا عطري 91 88 89110-16-16-0

عبدالعزیز 
 حقیقی

اسفندیار قرنجیک و علیرضا 
 ساوري

 ررسی و مقایسه اکولوژي جوانه زنی بیش گونه علف هرز 4
Melilotus indicus ,M.officinalis 

 عبدالعزیز حقیقی  حمیرا سلیمی 91 88 

5 
هرز پهن برگ مقاوم به علف کش  يعلف ها ییجو یپ

 کشور ياستان ها یدر مزارع گندم برخ
9001-8803-16-

16-014 
 اسکندر زند 1392 1390

ناصر 
 باقرانی

 

6 
بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر جمعیت سوسک غنچه 

 وار کلزاخ
90013-1603-57-

3 
1390 1392 

سلیمان 
 خرمالی

نوري راد 
 دوجی
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 انتشارات -2

 پژوهشی -مقاله علمی

ف
دي

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

1 
بررسی وضعیت آلودگی به بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی 

 نساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندرا
 پذیرش   بیماریهاي گیاهی

رضاپورمهدي علمدارلو، 
محمدعلی آقاجانی و صفرعلی 

 مهدیان

2 
رابطه بین میزان شدت و وقوع بیماري پوسیدگی ذغالی سویا 

 در استان گلستان
 پذیرش   پژوهشهاي تولید گیاهی

فاختک طلیعی، ناصر صفایی و 
 محمدعلی آقاجانی

3 
 شالیزارهاي در برنج غالف سوختگی بیماري وضعیت بررسی

 مازنذران استان
تحقیقات بیماریهاي 

 گیاهی
1 2 24-13 

فرشته توکلی، محمدعلی 
آقاجانی، حسن رضا اعتباریان و 

 مهدي رستمی

4 
اي )سوختگی ریزوکتونیایی( النا در استان  بیماري لکه قهوه

 مازندران
تحقیقات بیماریهاي 

 گیاهی
 محمدعلی آقاجانی پذیرش  

5 
اکنش ارقام تجاري و امید بخش سویا نسبت به ارزیابی و

 بیماري پوسیدگی ذغالی در منطقه گرگان
پژوهشنامه گیاهان 

 روغنی ایران
 پذیرش  

سیدمحمدرضا سعیدي نژاد، 
محمدعلی آقاجانی، ابراهیم 
 هزارجریبی و مهدي قاسمی

6 
تاثیر زمان سمپاشی علف کش هاي هورمونی بر عملکرد و 

 اجزاء عملکرد گندم
 12-1 7 91 انش علف هاي هرزد

پرویز شیمی،محمد علی 
باغستانی،عبدالعزیز حقیقی،حمید 

 رحیمیان،حسن علیزاده

7 
ارزیابی شایستگی بیوتیپ هاي  علف هرزخردل وحشی مقاوم 

 به علف کش تري بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی
مجله پژوهش علف هاي 

 هرز
 پذیرش  

معصومه عبداللهی پور، جاوید 
 خلو و ناصر باقرانیقر

8 
وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوي توتون 

 در استان گلستان
پژوهش هاي تولید 

 گیاهی
91 3 38 - 27 

سمیرا شاملی ، سعید نصراهلل 
 نژاد، مجید هاشمی

 
 ترویجی -مقاله علمی

ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

فا نگارندگان اسامي
ي

رس
ي 

س
لي

نگ
ا

 

 سمیرا شاملی  73 91 سبزینه  * آیزوزایم ها، کاربردها و معایب 1

 سمیرا شاملی  74 91 سبزینه  * پدیده آنتی بیوز در بیماري هاي گیاهی 2

 سمیرا شاملی   91 گیاهپزشک و غذا  * تقابل ویروس و ناقل در انتقال ناپایاي ویروس هاي گیاهی 3

 
 های علمی معتبردر همایشمقاله علمی کامل 

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 16 9 91 
سومین همایش ملی علوم 
 کشاورزي و صنایع غذایی

 اهمیت روغن گلرنگ در تغذیه انسان فسا ایران
معصومه عبداللهی پور و 

 ناصر باقرانی

2 16 9 91 
ومین همایش ملی علوم س

 کشاورزي و صنایع غذایی
 فسا ایران

مدیریت تلفیقی علف هاي هرز و نقش آن در 
 سالمت غذایی

معصومه عبداللهی پور و 
 ناصر باقرانی
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

3 16 9 91 
سومین همایش ملی علوم 
 کشاورزي و صنایع غذایی

 فسا ایران
دماي کاردینال جوانه زنی بذور بوتیپ هاي 

 هرز خردل وحشی حساس و مقاوم علف
معصومه عبداللهی پورف 
 جاوید قرخلو و ناصر باقرانی

4 15 7 91 
همایش ملی محیط زیست و 

 تولیدات گیاهی
 دامغان ایران

تاثیر فاصله ردیف بر شاخص هاي رشد برنج در 
به علف  کشت مستقیم در شرایط عاري و آلوده

 هرز

درخشان،،جاویدابوالفضل
قرخلو 

 زترشیباقرانیناصرو

5 15 7 91 
همایش ملی محیط زیست و 

 تولیدات گیاهی
 دامغان ایران

فاصله تاثیربررسی
درشرایبرنجعملکردبروعلفکشردیف

 مستقیمط کشت

درخشان،،جاویدابوالفضل
قرخلو 

 ترشیزباقرانیناصرو

6 15 7 91 
همایش ملی محیط زیست و 

 تولیدات گیاهی
 دامغان ایران

هايبیوتیپوربذزنیجوانهارزیابی
شلمی هرزعلفمقاوموحساس

 مختلفدماهايدر

معصومه عبداللهی 
قرخلو پور،،جاوید

 ترشیزباقرانیناصرو

7 11 6 2012 6th International Weed 
Science Congress 
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a 

Hangz
hou 

Effect of pre-heating on  cucumis melo 
L. subsp. Agrestis seed germination 

NoorZiarat, R., M. 
Rezvani, and N. 

Bagherani 

8 11 6 2012 6th International Weed 
Science Congress 

Chin
a 

Hangz
hou 

Sensitivity of cucumis melo L. subsp. 

agrestis to various post emergence 
herbicides 

NoorZiarat, R., M. 

Rezvani, and N. 
Bagherani 

 
 های علمی معتبرمی در همایشخالصه مقاله عل

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
 Sclerotiniaهاي ارتباط ژنتیکی جدایه

sclerotiorum  به دست آمده از میزبانهاي مختلف با
 در استان گلستان SSRستفاده از نشانگر مولکولی ا

محمدرضا احمدي، محمد جوان 
نیکخواه، محمدعلی آقاجانی، 

مرضیه قباخلو، محمدرضا نقوي، 
 حسن سلطانلو و فرزانه مرد مومن

2 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
بررسی تاثیر سمپاشی در کنترل بیماري لکه خرمایی 

 گندم در شرایط مزرعه در شرق استان گلستان
مهري ضیغمی، محمدعلی آقاجانی 

 پور و عادله سبحانی

3 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شدت بیماري لکه خرمایی گندم-بررسی رابطه وقوع شیراز ایران
مهري ضیغمی، محمدعلی آقاجانی 

 پور و عادله سبحانی

4 7-4 6 1391 
کنگره بیستمین 

 گیاهپزشکی ایران
 شیراز ایران

رابطه بین وقوع و شدت بیماري سوختگی آلترناریایی 
 هاي مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد در گونه

مهدي قاسمی، محمدعلی آقاجانی، 
 ابوالفضل فرجی 

5 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
ر شهرستان وضعیت بیماري لکه شکالتی باقال د

 گرگان
نرگس پنیره، محمدعلی آقاجانی و 

 محمد رضی نتاج

6 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 وقوع پوسیدگی گل آذین کلم بروکلی در گرگان شیراز ایران
محمدعلی آقاجانی، سمیرا شاملی و 

 لیال تربتی

7 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
اثیر تراکم بوته بر بیماري پوسیدگی ذغالی در ت

 هاي مختلف آفتابگردان در شرایط آبیژنوتیپ

کتایون دانشمند خسروي، 
محمدعلی آقاجانی و عرازمحمد 

 نوري راد دوجی

8 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
 Sclerotiniaهاي  مطالعه ریخت شناسی جدایه

sclerotiorum هاي مختلف  به دست آمده از میزبان
 در استان گلستان

محمدرضا احمدي، محمد جوان 
نیکخواه، محمدعلی آقاجانی و 

 مرضیه قباخلو
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

9 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
 Fusariumبررسی نحوه پارازیته کردن قارچ 

graminearum هاي تریکودرما بعد از بوسیله جدایه
 پوپاشی در شرایط مزرعهاس

فاطمه باغانی، محمدعلی دهقان، 
 کامران رهنما و محمدعلی آقاجانی

10 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 وقوع لکه برگی سیکاس در استان گلستان شیراز ایران
سمیرا شاملی، محمدعلی آقاجانی و 

 لیال تربتی

11 7-4 6 1391 
بیستمین کنگره 

 ایرانگیاهپزشکی 
 شیراز ایران

 Sclerotiniaبررسی زیست شناسی قارچ 

sclerotiorum  عامل بیماري پوسیدگی ساقه کلزا و
 هاي آن در استان مازندرانپراکنش آپوتسیوم

رضا پورمهدي علمدارلو، صفرعلی 
مهدیان، محمدعلی آقاجانی، حسین 

 براري و علی زمان میرآبادي

12 4 6 1391 
بیستمین کنگره گیاه 

 زشکی ایرانپ
 شیراز ایران

تاثیر بقایاي علف کش هاي سولفونیل اوره بر روي 
 صفا ت رویشی ذرت دانه اي هیبرید سینگل کرا س

کمیل فاطمی  ، محمدقاسمی نژاد ، 
اسکندر زند  ، ناصر باقرانی ترشیز و 

 محمدجواد میرهادي

13 4 6 1391 
بیستمین کنگره گیاه 

 پزشکی ایران
 شیراز ایران

ی کارایی تعدادي از علف کش ها در فواصل ارزیاب
ردیف متفاوت براي کنترل عل ف هاي هرز در کشت 

 مستقیم برنج

ابوالفضل درخشان، جاوید قرخلو، 
 ناصر باقرانی

14 4 6 391 
بیستمین کنگره گیاه 

 پزشکی ایران
 شیراز ایران

اثر تیمارهاي مختلف بر شکستن خواب و جوانه زنی 
 اوم شلمیبیوتیپ هاي حساس و مق

معصومه عبداللهی پور ، جاوید 
 قرخلو  و ناصر باقرانی

15 4-7 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
درکنترل آتابرونارزیابی تاثیر حشره کش جدید

 غالف خوار سویا
سلیمان خرمالی و علی اکبر 

 کیهانیان

16 4-7 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز انایر
به معمولیارزیابی میزان جلب سوسک چوبخوار

 ژنوتیپ هاي پکان استان گلستان
سلیمان خرمالی، مینا غزائیان و 

 اسفندیار قرنجیک

17 4-7 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
نقطه  12شناسی کفشدوزک  بررسی زیست

 مزارع جالیز(در Henosepilachna elateriiاي)
 کاووسگنبد

 سلیمان خرمالی

18 4-7 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
بررسی کارآئی حشره کش آتابرون در کنترل غالف 

 Helicoverpa armigera Hubخوار سویا
 کیهانیان، خرمالی و تقی زاده

19 4-7 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران

 Oulemaش سوسک برگخوار غالت)مطالعه واکن

melanopa L. Col.: Chrysomelidae به سم )
شیمیایی و  عصاره آبی مواد گیاهی در شرایط آبی و 

 دیم شهرستان گنبدکاوس

 آق، سرایلو، خرمالی و آلت جعفرباي

20 4-7 6 1391 
بیستمین کنگره 
 گیاهپزشکی ایران

 شیراز ایران
بررسی ترجیح غذایی سوسک 

در ارقام و (Rhysopertha dominicaکشیش)
 الینهاي گندم.

 عیدوزهی، رون و خرمالی

 
 تالیف یا تصنیف کتاب

ف
دي

ر
 

 تعداد صفحه مولفان اسامي انتشار تاريخ ناشر عنوان

 598 یو ناصر باقران يرضو لیاسماع ،یجواد صانع 1391 پیک ریحان گرگان )جلداول(يکشاورز یسم شناس 1

  محمدعلی آقاجانی 1390 آییژ نی: شناسایی و مدیریتهاي بادام زمیبیماري 2

  محمدعلی آقاجانی و حسین محمدي 1390 ریحانی گرگان راهنماي شناسایی مشکالت غده سیب زمینی 3
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 آموزش -3

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر 

ف
دي

ر
 

 نيمسال سال تحصيلي
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصيلي مقطع

ار دانشگاه
ك

ي
دان

ي 
اس

شن
ار

ك
 

ي
يل

کم
ت

 

1 91-1390 2 3 
شناخت و مبارزه با علف های هرز 

 گیاهان روغنی
 *  

کاربردی گلستان)مرکز آموزش  –جامع علمی 

 جهاد کشاورزی شهید روحانی فرد کردکوی)

2 92-1391 1 1 
مدیریت فن آوری نهاده های 

 شیمیایی کشاورزی
 *  

 کاربردی گلستان)مرکز آموزش –جامع علمی 

 جهاد کشاورزی شهید روحانی فرد کردکوی)

  *  زبان تخصصی 2 1 92-1391 3
کاربردی گلستان)مرکز آموزش  –جامع علمی 

 جهاد کشاورزی شهید روحانی فرد کردکوی)

 3 اول 91  -92 4
مدیریت تلفیقی بیماریهای 

 گیاهان روغنی
 مجتمع آموزشی کردکوی  * 

 مجتمع آموزشی کردکوی   * یفی و جالیزبیماریهای سبزی ، ص 2 اول 91  -92 5

 مجتمع آموزشی کردکوی  *  مدیریت ناقلین عوامل بیماریزا 2 دوم  91 -92 6

 

 های آموزشی و پژوهشی تدریس در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 ()ساعت
 محل

 کشاورزی گنبدمدیریت جهاد  4 28/2/1391 آفات گند و جو ویژه پیمانکاران تکثیری شرق استان 1

 مدیریت جهاد کشاورزی گنبد 4 12/1391/ 8 آفات گند و جو ویژه پیمانکاران تکثیری شرق استان 2

 
 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 گرگان 6 91 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 1

 گرگان 10 91 پردازش رقومی داده های ماهواره ای 2

 8 24/8/91 آشنایی با سالح های غیر کشنده شیمیایی و بیولوژیک 3

دانشگاه صنعتی مالک 

اشتر)مجتمع دانشگاهی آمایش 

 و پدافند غیر عامل

 10 22/8/91 تدوین و بازنگری برنامه های درسی مهارت و فناوری 4
دانشگاه جامع علمی کاربردی 

 گلستان

 4 28/9/91 طب سنتی و گیاهان دارویی 5
مرکز تحقیقات کشاورزی و 

 منابع طبیعی گلستان

 3 28/9/91 اهمیت کنترل بذر از مزرعه تا زمان صدور گواهی 6
مرکز تحقیقات کشاورزی و 

 منابع طبیعی گلستان
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ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 سالن اجتماعات دکتر غیومیان 4 25/4/91 دوره آموزشی اتوماسیون اداری 7

 سالن اجتماعات دکتر غیومیان 16 91/ 12/12 ایمنی زیستی در کشاورزی و... 8

 سالن اجتماعات دکتر غیومیان - 91/ 25/12 مارکر های مولکولی 9

 
 های آموزشی/ ترویجی تدریس در کالس

ف
دي

ر
 

 محل مدت )ساعت( تاريخ عنوان

 سالن کوثر -سازمان جهاد کشاورزی گلستان 1 17/2/91 بیماری های مهم گندم و جو 1

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان گلستان   لب منطقهبیماریهای محصوالت غا 2

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان گلستان   بیماریهای محصوالت غالب منطقه 3

   آشنایی با نرم افزار مدیریت مدارک علمی 4
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان گلستان

 جهاد کشاورزی گرمسار مرکز آموزش   های گیاهیاپیدمیولوژی بیماری 5

 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان   روز مزرعه ذرت 6

7 
کارهای بیماری ساق سیاه در زراعت کلزا و راه

 مبارزه با آن
  

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان گلستان

 
 مسئوليت پژوهشي و اجرايي -4

 نامه های دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان

ر
ف

دي
 

 عنوان
 تعداد

 واحد
 انجام محل دانشگاه دانشجو نام دفاع تاريخ

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

 مهناز جمانه ؟؟؟  بیماری لب شتری هلو 1
مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
*  

 خانم تمری 11/90/ 16  بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم 2
مجتمع آموزش جهاد 

 لستانکشاورزی استان گ
*  

 شهربانو حصاری 11/90/ 16  دار بیماری مومیایی درختان میوه هشته 3
مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
*  

 خانم علیپور 11/90/ 16  بیماری باکانه برنج 4
مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
*  

 خانم دماوندی 11/90/ 16  بیماری بالست برنج 5
اد مجتمع آموزش جه

 کشاورزی استان گلستان
*  

 خانم قاسمی 11/90/ 16  بیماری سوختگی غالف برنج 6
مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
*  

 علی ورزین 11/90/ 16  دار بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته 7
مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
*  
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 ایه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهنامه های دورراهنمایی و مشاوره پایان

ف
دي

ر
 

 عنوان
 تعداد

 واحد
 دانشجو نام دفاع تاريخ

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
بررسی تاثیر فاکتورهای زراعی بر بیماری پوسیدگی 

 اسکلروتینیایی ساقه کلزا
 مریم یوسفی 24/1/91 6

آزاد اسالمی  دانشگاه

 واحد دامغان
*  

2 
 هستهدرختان میوه  ییایموم یماریب یولوژیدمیاپ یبررس

 گلستان استان در دار
 قنادان سیمهد 91/ 27/6 6

آزاد اسالمی  دانشگاه

 واحد دامغان
*  

3 
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته در کنترل بیماری 

 پوسیدگی ذغالی آفتابگردان
6 27/6 /91 

دانشمند  ونیکتا

 یخسرو

آزاد اسالمی  دانشگاه

 احد دامغانو
*  

4 
حساس  یو شلم یوحشخردل یهاپیوتیب ینسب یستگیشا

 لیمت بنورونیتر کشو مقاوم به علف
6 2 /11/91 

معصومه 

 عبداللهی پور

علوم کشاورزی 

 ومنابع طبیعی گرگان
 * 

5 

مقایسه عکس العمل سوسک برگخوار غالت به چند رقم 

شرایط  گندم و تاثیر ماده گیاهی و شیمیایی علیه آن در

 دیم و آبی شهرستان گنبد

 ابراهیم  آق 91/ 24/11 6
علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان
 * 

 11/91/ 3 6 برنج میهرز در کشت مستق یهاعلف یقیتلف تیریمد 6
ابوالفضل 

 درخشان

علوم کشاورزی 

 ومنابع طبیعی گرگان
 * 

7 
در استان ی خربزه وحش ییایمیو کنترل ش یولوژیب یبررس

 نگلستا
 رضا نور زیارت  6

آزاد اسالمی واحد 

 قائم شهر
 * 

  6 از آن یهرز گندم و کاهش عملکرد ناش یهاعلف یابیارز 8
محمد زمان 

 نکاحی

واحد  یآزاد اسالم

 گرگان
 * 

9 
بررسی مقاومت ارقام مختلف گندم به سوسک کشیش و 

 شپشه برنج
 * - زابل کبیر عیدوزائی 10/7/91 6

 

 یریه مجالت علمی معتبرعضویت در هیات تحر

ف
دي

 درجه مجله صاحب امتياز عنوان مجله ر

 علمی ترویجی )موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران)کامران رهنما  گیاهپزشک و غذا 1

 

 های فنی عضویت در کمیته

ف
دي

 محل عنوان ر

 سطح ابالغ مشخصات
( ساعت)مدت

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره درجلسات شركت

 کمیته فنی زراعت 1
سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
128034 1/10/90  *    
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ف
دي

 محل عنوان ر

 سطح ابالغ مشخصات
( ساعت)مدت

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره درجلسات شركت

 کمیته فنی گیاهپزشکی 2
سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
   *    

3 
کمیته فنی نشاء، سبزی و 

 سیفی

سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
55100/1 15/5/91  *    

 کمیته فنی بخش 4
بخش تحقیقات 

 گیاهپزشکی
- - - - - * 4 

 50    * 5/10/91 5/107719 سازمان جهادکشاورزی کشاورزی حفاظتی شمال کشور 5

6 
و کمیته  IPMعضو ستاد 

 گیاهپزشکی
 سازمان جهادکشاورزی

14/10735

3 
13/12/90  *   100 

   *   26/11/91 8970/91 مرکز تحقیقات کشاورزی عضو ستاد خاکورزی حفاظتی 7

 

 های اجراییمسئولیت 

ف
دي

ر
 

 حسط

 عنوان

 فعاليت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
اي

 

ش
بخ

كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
يي

ر
 

 تاتاريخ ازتاريخ تاريخ شماره

     های گیاهیمسئول هماهنگی گروه تحقیقات بیماری     * 1

     رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی   *   2

 تاکنون 24/11/88 24/12/88 1/283/11271 مسئول هماهنگی گروه تحقیقات آفات گیاهی     * 3

     های هرزمسئول هماهنگی گروه تحقیقات علف     * 4

 

 های دانش محورفعاليت -5

 داوری متون علمی

ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

1 
عامل لکه موجی غالف برگ  Rhizoctoniaoryzae-sativaeشناسی قارچ بررسی زیست

 برنج در استان گیالن
 6/3/91 های گیاهیبیماری

 مقاله 8 2
نخستین همایش بین المللی دانش، 

 صنعت و تجارت پنبه
 91خرداد 

 31/4/91 های گیاهیآفات و بیماری ی کشت در بیماری لکه موجی سیب زمینیبررسی اثر تراکنش رقم، نوع آبیاری و نحوه 3

 1/5/91 های تولید گیاهیپژوهش تان گلستانوضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در اس 4
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ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

5 
کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاه دانه در دوره ه اي مختلف رقابت علف هاي 

 هرز)داوري نهایی(
 28/6/91 پژوهش هاي تولید گیاهی

 2/4/91 رانیهرز ا يلوم علف هامجله ع تاثیر ترکیب علفکش ها بر کنترل علفهاي هرز با تاکید روي تیره شب بودرمزارع کلزا 6

 18/2/91 فصلنامه تخصصی گیاهپزشک و غذا و نقش ویروسها در آن PTGSخاموشی ژن پس از رونویسی  7

 18/2/91 فصلنامه تخصصی گیاهپزشک و غذا بازدارنده هاي خاموشی ژن در ویروسهاي گیاهی 8

 

 ی گزارش تحلیلی( بازدیدهای فنی )با ارایه

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل بازديد ی برگزاریمجر عنوان
 سطح

ي
مل

استان 
 

مركز
ش 

بخ
 

 مزارع گوجه فرنگی 1
کمیته فنی سبزي و صیفی مدیریت زراعت 

 سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان
مناطق مختلف استان 

 گلستان
11/4/91  *   

 مزارع آفتابگردان 2
هاي روغنی، سازمان جهاد اداره پنبه و دانه 

 گلستان کشاورزي استان
داغ )شهرستان مراوه گلی

 تپه(
28/4/91  *   

 مزارع آفتابگردان کشت تابستانه 3
هاي روغنی، سازمان جهاد اداره پنبه و دانه 

 کشاورزي استان گلستان
   *  3/5/91 بندر ترکمن، آق قال

4 
مزارع سیب زمینی بذري شاهرود 

 و شاهکوه
کمیته فنی سبزي و صیفی مدیریت زراعت 

 جهاد کشاورزي استان گلستان سازمان
شاهرود )استان سمنان( و 

 شاهکوه
8/6/91  *   

5 
بازدید از مزارع هندوانه آجیلی به 

 همراه مدیر زراعت استان
   *  14/4/91 حومه کالله و گلیداغ مدیریت جهاد کشاورزي گنبد

 

 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست 

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

 در طول سال آزمایشگاه بیماري شناسی بخش تحقیقات گیاهپزشکی  کشت و شناسایی عوامل بیماریزا 1

  آزمایشگاه گیاهپزشکی ایستگاه گنبد 4 هاي آفاتي کنترل نمونه  تشخیص و توصیه  2

 
 و .... آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام آزمون شركت متقاضي عنوان

 91آذر  مرکز نظام مهندسی کشاورزي آزمون منقاضیان کارشناسان ناظر 1

 
 تولید و تکثیر بذر

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

 91فروردین  گنبد کاوس مدیریت و توصیه هاي فنی در مزارع تولید و تکثیر بذور نظارت بر کنترل علف هاي هرز 1
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 بخش تحقیقات 

 فنی و مهندسی
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نــ قــات ف هــدف تحقی بــا  شــاورزي  ســی ک ی و مهند
بــه  بــوط  ســائل مر حــل م ســی در  بــانی مهند کاربرد م

شــین ســیون و ما شــی، مکانیزا یــاري و زهک هــاي آب
شــت،  پــس از بردا نــاوري  کشاورزي، صنایع غذائی و ف

قــرار داده و پژوهش هاي جامع و مستمري را مد نظر 
ظــور با افزایش تحقیق و پژوهش هاي کاربردي به من

هــرهیابی به حددست هــت اکثر ب نــابع و در ج وري از م
نــی و ها و نیازپاسخگویی به پرسش قــات ف هاي تحقی

نــی ومهندسی گام بر می قــات ف خــش تحقی  دارد. لذا ب
مهندسی کشاورزي نیز با تکیه بر همت و تالش وافر 

ســتاديها و سایر پرسنل بخش و با حمایت موئسسه و حوزهاعضاي هیئت علمی، کارشناسان، تکنسین کــز و هاي   در مر

گــروهفعالیت خود را آ 1369هاي تحقیقاتی و اجرایی از سال ارتباط موثر با سازمان یــر  نــون در ز هــم اک هــاي غاز کرده و 
بــه تحقیقات مهندسی آبیاري و زهکشی،  غــذایی  صــنایع  تحقیقات مهندسی ماشین هاي کشاورزي و تحقیقات مهندسی 
لــه   50ی کمتر از دو دهه فعالیت ، بیش از ط در و  مطالعات و پژوهش هاي خود ادامه داده بــه مرح قــاتی را  طــرح تحقی

 اجرا درآورده است  .

  عبارتند از: زهكشی گروه تحقیقات مهندسی آبیاري وتحقیقاتی  و بعضی از اهداف مهم

  هاي نوین آن.هاي آبیاري تحت فشار و روشقیق در مورد مسائل و توسعه سیستمبررسی و تح -

 هاي آبیاري و زهکشی.هاي افزایش عملکرد شبکهبررسی روش هاي آبیاري ودمانارزیابی ران -
 هاي نامتعارف درآبیاري تکمیلی محصوالت زراعی.امکان استفاده از آب -
 . سازي در مدیریت آبیاريهاي شبیهکاربرد مدل -
 .هاي مختلف آبیاريوري آب با استفاده از مدیریتارتقاي بهره -

 باشد:اهداف میگروه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی نیز بر مبناي زمینه فعالیت 

  .هاي خوراکی و داروییصنعتی جهت تولید منابع جدید انرژي زا مانند تولید قارچ -استفاده از ضایعات کشاورزي -

  ت غذایی.تولید محصوال هاي نوین درتعیین شرایط بهینه نگهداري مواد خام کشاورزي وکاربرد فن آوري بررسی و -
 هاي جدید براي برخی از محصوالت کشاورزي نظیر تولید مالت.کاربري - 

 هاي غذایی.بهینه سازي عملیات تولید فرآورده -

 عبارتند از: هاي كشاورزيگروه تحقیقات مهندسی ماشینهاي دامنه فعالیت

  .طلوبهاي خاک ورزي به منظور آماده سازي بستر بذر ماصالح و بهینه کردن روش -

 هاي مختلف کشاورزي. کارایی و استفاده صحیح از ادوات در عملیات -
یــات  ها و ادوات خاک ورزي، کاشت، داشت وطراحی، اصالح و بهینه سازي ماشین - خــاک، عمل نــوع  برداشت مطابق با 

  شرایط منطقه. زراعی و
 . مکانیزه نمودن امور زراع در هاي نوین کشت با محدودیت زمانی و مدیریت صحیحمطالعه و بررسی روش -
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 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
اي زیرسطحی بررسی امکان آبیاري قطره

بر روي مرکبات و هلو و وضعیت تجمع 
 انچکریشه در اطراف قطره

90042- 90001-
14-57-4 

 علیرضا کیانی  93 90اسفند  * 
حسین فریدونی، 
 رحیم طبرسا

2 
بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت 
آبیاري سیستم هاي آبیاري میکرو اجرا 

 شده در باغات
 علیرضا کیانی  93 91مرداد  *  

رحیم طبرسا و 
 عطیه صفرنژاد

3 
ی مطالعه تغییرات ویژگیهاي کمی و کیف

مالت جو و سایر غالت به منظور معرفی 
 ترین کاربرد صنعتیمناسب

9151-14-57-
014 

*  1391 1395 
علیرضا قدس 

 ولی
ولی علیرضا قدس

 رضا فامیل مومن
عطیه صفرنژاد 
 حسینعلی فالحی

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مسئول مجری پايان شروع پروژه طرح

1 
ارزیابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادي و 
زیست محیطی اجراي سیستم هاي خاک 

 ورزي حفاظتی درکشت گندم

90034-14-
14-0 

 ارژنگ جوادي 1/7/93 1/7/90 * 
حمیدرضا صادق 

 نژاد
 

2 
 يخاک ورز يسامانه ها ریتاث نییو تع یبررس

، بازده  خاک یکیزیبرخواص ف یحفاظت
 تابستانه يایو عملکرد سو يانرژ

91007-1403-

14-03 
 یفیاحمد شر 1/4/94 1/3/91 * 

صادق  درضایحم
نژاد و ابوالفضل 

 یفرج

 

 
 طرح یا پروژه استانی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
کارآیی مصرف آب تحت مدیریت بررسی 

هاي مختلف بی خاک ورزي و خاک ورزي 
 )سال دوم( "مرسوم در کشت سویا

89023-14-57-
4 

 * 1389 1391  
محمد اسماعیل 

 اسدي
 یحیی ابومردانی

2 
تکوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی 
محصوالت پروتئینی کانوال به روش 

 کشیفراغشایی از پسماند صنایع روغن

89020-14-57-
4 

 علیرضا قدس ولی  1391 1389 * 
محمدعلی رضوي، 
 جالل محمدزاده

3 
تدوین استانداردهاي ارزیابی خسارت ناشی 
از تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد در 

 مزارع گندم آبی

88008-8802-
03-57-14 

 * 1388 1390  
مهدي کالته 

 عربی
محمد اسماعیل 

 اسدي

4 
ا استفاده وري آب بتولید و بهره مقایسه

ازآبیاري یکدرمیان در شرایط کم آبی و 
 ) مطالعه موردي روي گیاه ذرت( شوري

91115-14-57-
4 

 علیرضا کیانی  1392 1390 * 
افشین مساوات و 

 رحیم طبرسا
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

5 
تاثیر نظام هاي مختلف زراعی برکارآیی 

 مصرف آب گندم استان گلستان

4-056-

122200-00-

8601-86006 

 طبرسا و ابومردانی نیاعباسعلی نوري ضا کیانیعلیر 1390 1386 * 

6 
آب روي  یسیمغناط يفن آور یبررس
 ياریها در روش آبقطره چکان یگرفتگ

 يقطره ا

89061-14-57-

4 
 طبرسا علیرضا کیانی  1391 1389 * 

7 
بررسی کارآیی مصرف آب تحت مدیریت 
 هاي مختلف خاک ورزي  در کشت ذرت

89010-14-57-
4 

 * 1389 1391  
محمد اسماعیل 

 اسدي
 یحیی ابومردانی

8 
 يزمان برداشت رو ریتأث یبررس
و  ییایمیش ویب ،یکیزیف اتیخصوص

 محصول پرتقال استان گلستان یانبارمان

91114-14-57-
4 

 عطیه صفرنژاد علیرضا قدس ولی  1394 1391 * 

9 
ارزیابی سیستم هاي آبیاري تحت فشار 

 1393 1391    استان گلستان
د اسماعیل محم

 اسدي
  علیرضا کیانی

10 
گلوکان و -بررسی اثرات تغییر میزان بتا

هاي کمی و کیفی گلوکاناز بر ویژگی-بتا
 مالت حاصل از ارقام مختلف جو

92003-9151-
14-57-14 

 علیرضا قدس ولی  1394 1392  
عطیه صفرنژاد 
 حسینعلی فالحی

11 
هاي آمیالز بررسی اثرات تغییر میزان آنزیم

هاي کمی و کیفی مالت حاصل از ر ویژگیب
 ارقام مختلف جو

93004-9151-
14-57-14 

 علیرضا قدس ولی  1395 1393  
عطیه صفرنژاد 
 حسینعلی فالحی

12 
سازي ارقام و بررسی خصوصیات مالت

هاي جو و دیگر غالت )گندم، الین
 تریتیکاله(

91001-9151-
14-57-14 

 علیرضا قدس ولی  1393 1391  
صفرنژاد  عطیه

 حسینعلی فالحی

 

 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
پنبه به  ییکشت نشا يو اقتصاد یفن یبررس

 یروش گلدان
90001-8902-
300714-50-3 

  یرزاق نیحس حمد يشاهرخ شجر 1393 1391 * 

2 
 فیرد کی يالحاق ضمائم مناسب در جلو

 يخاک ورز اتیکار جهت انجام توام عمل
 و کاشت ينوار

2-57-14-
91009 

 * 1391 1393  
حمیدرضا صادق 

 نژاد
 یحیی ابومردانی

 

 طرح یا پروژه پیشنهادی )مصوب در شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان(

ف
دي

ر
 

 عنوان
 تاريخ نوع

 تصويب

 اسامي

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پروژه طرح

1 
اي ( هاي آبیاري تحت فشار ) بارانی و قطرهارزیابی سیستم

 در استان گلستان
 رحیم طبرسا علیرضا کیانی  14/10/89 * 
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ف
دي

ر
 

 عنوان
 تاريخ نوع

 تصويب

 اسامي

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پروژه طرح

2 
هاي آبیاري سطحی در اراضی ارزیابی و مقایسه سیستم

 ستان گلستانتجهیز و نوسازي شده و سنتی در ا
 رحیم طبرسا علیرضا کیانی  14/10/89 * 

3 
مدیریت پایدار استفاده از منابع آب شور براي تولید گیاهان ) 

 زراعی و باغی( در استان گلستان
 رحیم طبرسا - علیرضا کیانی   *

 رحیم طبرسا  علیرضا کیانی  *  اي زیرسطحی در استان گلستانپایش سامانه  آبیاري قطره 4

5 
کاربرد متناوب آب شور و غیر شور براي تولید آفتابگردان در 

 رحیم طبرسا ابوالفضل فرجی علیرضا کیانی  *  استان گلستان

6 
بارانی ) مطالعه تعیین حد مجاز سدیم و کلر در روش آبیاري 

  علیرضا کیانی   *  در استان کرمان( موردي روي گیاه

7 
بدیل آن ها با استفاده تحقیق پیرامون آبهاي غیرمتعارف و ت

از تکنولوژي هاي نو به آبهاي با کیفیت جهت مصرف شرب 
 و غیره با لحاظ آثار زیست محیطی دراستان گلستان

  علیرضا کیانی  * 
بهمن یارقلی، علی 
خاکپور، محمد حسن 

 نخجوانی

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح(

ف
دي

ر
 

 شماره فروست عنوان
 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول ايانپ شروع

1 

خاص:  یقاتیپروژه تحق یینها یگزارش پژوهش
از تنش  یخسارت ناش یابیارز ياستانداردها نیتدو"

در مراحل مختلف رشد در مزارع گندم  یمانداب
 14-57-03-8802-88008مصوب:  شماره"یآب

شماره ثبت گزارش 
مورخ  40973 یینها

5/4/1391. 
1388 1390 

مهدي کالته 
 عربی

 
محمد اسماعیل 

 اسدي

2 
هاي پروتئینی کاربرد فرآیند فراغشایی در تولید ایزوله

 کانوال
 -پروژه خارج سازمانی
 صندوق حمایت

1388 1391 
علیرضا قدس 

 ولی
 یحیی ابومردانی 

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش
ف

دي
ر

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي انجام تاريخ

 همکار مجری مجری مسئول نپايا شروع

1 

وري آب با استفاده ازآبیاري تولید و بهره مقایسه
) مطالعه موردي  یکدرمیان در شرایط کم آبی و شوري
 روي گیاه ذرت(

90001344 
 صندوق حمایت

 علیرضا کیانی  1392 1390
افشین مساوات و 

 رحیم طبرسا

2 
 بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت آبیاري سیستم

 علیرضا کیانی  1393 1391  هاي آبیاري میکرو اجراء شده در باغات
رحیم طبرسا و عطیه 

 صفرنژاد

3 

اي زیرسطحی بر روي بررسی امکان آبیاري قطره 
مرکبات و هلو و وضعیت تجمع ریشه در اطراف 

 چکانقطره

90042- 90001-
14-57-2 

 علیرضا کیانی  1393 1390
حسین فریدونی و 

 رحیم طبرسا
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 انتشارات -2

 ISIمقاله 

ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضريب 

ال تاثير
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

ي
رس

فا
ي 

س
لي

نگ
ا

 

1 

The effect of different sowing 
patterns and deficit  irrigation 

management on yield and agronomic 
 characteristics of sweet corn 

 * 
African Journal of 

Biotechnology 
0.70 2012 

Vol. 
11(7

4 

13882-
13887 

Saberi, A. R . 
  ,Kiani, A. R . 

  ,Mosavat, S. A . 
and Halim, R. A . 

2 

Effect of different quantities of 
supplemental irrigation and its 

salinity on yield and water use by 

winter wheat (Triticum aestivum). 

 * 
Irrigation and 

Drainage. 
1.1 2012 61, 89-98 

Ali Reza Kiani & S. 
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 نگارندگان اسامي

1 
 سازي زمان برداشت و مدت نگهداري در سردخانه جهتبهینه

 بهبود خصوصیات کیفی انگور
    علوم و فناوري غذایی

 -محسن مختاریان -علیرضا قدس ولی
 حمید بخش آبادي

2 
بررسی خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت حاصل از الین 

17-88-EBYT جو با استفاده از روش سطح پاسخ 
    تحقیقات مهندسی کشاورزي

 -حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی
 يمرتضی محمد

3 
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو 

 ( با استفاده از روش سطح پاسخEBYT88-17)الین 
    علوم و فناوري غذایی

 -حبیب اهلل میرزایی -حمید بخش آبادي
 -فرامان محمد ضیائی -علیرضا قدس ولی
 مرتضی محمدي -عماد آیدانی

4 
فیزیکی ارقام نخود  بررسی تأثیر میزان رطوبت بر خصوصیات

 استان گلستان
    علوم و فناوري غذایی

 -حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی
 شیالن رشیدزاده -امیر عبداللهی
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س
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 نگارندگان اسامي

5 
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رویشی دو الین جو 

 استان گلستان
    علوم و فناوري غذایی

 -حبیب اهلل میرزایی -حمید بخش آبادي
-فران محمد ضیائیعلیرضا قدس ولی ام

 شیالن رشیدزاده-عماد آیدانی

6 
سازي بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی تاثیر فرآیند مالت

 مالت دو رقم جو استان گلستان
    علوم و صنایع غذایی ایران

  -علیرضا قدس ولی  -سمیرا قاسمی
 فاطمه فاضلی

7 
زنی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی بررسی تأثیر زمان جوانه

 مالت و عصاره حاصل از دو الین جو استان گلستان
    علوم و فناوري غذایی

 -فاطمه عرب عامریان -شاهرخ جبرائیلی
 -خانیمهدي قره -علیرضا قدس ولی

 حمید بخش آبادي

8 
هاي فیزیکو شیمیایی و سازي بر ویژگیتأثیر فرآیند مالت

 هاي جو استان گلستانآئرودینامیکی الین
    غذایی علوم و فناوري

 -سید مهدي جعفري -شاهرخ جبرائیلی
 -علیرضا قدس ولی  -حبیب اهلل میرزایی

 خانیمهدي قره

9 
 يهاستمیتحت عنوان: مدیریت س يچاپ مقاله ا رشیپذ

 -و شیاري سویا تحت تنش آبی ياآبیاري قطره

 يمجله علوم و فنون کشاورز
علوم آب و  ،یعیو منابع طب

 یخاک دانشگاه صنعت
نامه مورخ  ین طاصفها

 يمجله آقا ریاز سردب 4/2/91
 .یونیاف

1391   
پریسا شاهین رخسار و محمد اسماعیل 

 -اسدي

10 
تولید کوشیا در اراضی  -شوري –تعیین بهترین تابع آب 

 شمال استان گلستان
نشریه آب و خاک دانشگاه 

 مشهد
1390 

25(6
) 

1403
-

1395 

معصومه صالحی، محمد کافی و علیرضا 
 کیانی

11 
  آبی بر تولید زیست توده کوشیا ).  اثر تنش شوري و کم

Koshia Scopariaو روند شوري خاک ) 
 1390 زراعی نهال و بذر.مجله به

2جلد
-27 ،

شمار
 4ه 

433-
417 

معصومه صالحی، محمد کافی و علیرضا 
 کیانی

12 
ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه 

 نابع آب و خاکبرداري از مهبهر
تحقیقات و اقتصاد کشاورزي 

 ایران
1391  

پذری
 ش

فریبرز عباسی، علیرضا سلطانی، علیرضا 
کیانی، قاسم زارعی، پریسا شاهین رخسار 

 و محمد خرمیان

13 
بررسی کارایی مصرف آب چند رقم سویا تحت مقادیر مختلف 

 آب آبیاري
هاي حفاظت آب و پژوهش

 خاک
1391  

پذری
 ش

 نی و سامیه رئیسیعلیرضا کیا
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 محمد اسماعیل اسدي 20 31 1391 آب و آبیاري  * معرفی روش جدید آبیاري بالشتی 1
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 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 1391 خرداد 9,10 1
اولین همایش ملی مدیریت آب 

 در مزرعه
 کرج ایران

-اثر مدیریت بقایاي گیاهی و سیستم
هاي خاک ورزي بر کارآیی مصرف 

 "آب سویا در منطقه گرگان
 سهراب سهرابی -محمد اسماعیل اسدي

2 9- 10 3 1391 
اولین همایش ملی مدیریت آب 

 در مزرعه
 کرج ایران

 براي  Aqua Crop مدل ارزیابی

آبیاري.  کم مدیریت از استفاده با سویا
اولین همایش ملی مدیریت آب در 

 مزرعه

 زادهمصطفی بهروز روش، خوش مجتبی

 کیانی علیرضا و حیدرپور منوچهر فرد،

 سوادکوه ایران ملی امنیت غذاییدومین سمینار  1391 مهر 26-27 3
تأثیر رطوبت بر خصوصیات هندسی 

 هاي نخود استان گلستاندانه
 حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 4
 تأثیر رطوبت بر خصوصیات ثقلی دانه

 نخود )رقم آرمان(
 اديحمید بخش آب -علیرضا قدس ولی

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 5
تأثیر رطوبت بر خصوصیات 

 باقال اصطکاکی دانه
 حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 6
بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن و 

ل از عصاره حاص pHزنی بر جوانه
 مالت جو

حبیب اهلل   -حمید بخش آبادي
امان   -علیرضا قدس ولی -میرزایی

شیالن   -عماد آیدانی -فرمحمد ضیائی
 رشیدزاده

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 7
بررسی خصوصیات کمی و کیفی 
مالت حاصل از اختالط مالت جو و 
 گندم به کمک روش سطح پاسخ

علیرضا قدس   -حمید بخش آبادي
 زیبا نادعلیان -شیالن رشیدزاده  -ولی

 ترکیبات نامطلوب کلزا/کانوال سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 8
علیرضا قدس   -حمید بخش آبادي

 رشیدزاده -حبیب اهلل میرزایی  -ولی

 سوادکوه ایران غذاییدومین سمینار ملی امنیت  1391 مهر 26-27 9
مروري بر فرآیند مالت سازي و 

 هااختالط مالت
 -شیالن رشیدزاده  -حمید بخش آبادي
 حبیب اهلل میرزایی  -علیرضا قدس ولی

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 10

بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن و 
زنی بر رطوبت و حجم مالت جوانه

صل از دو واریته جو با استفاده از حا
 روش سطح پاسخ

حبیب اهلل   -حمید بخش آبادي
امان   -علیرضا قدس ولی -میرزایی

شیالن   -عماد آیدانی -فرمحمد ضیائی
 مرتضی محمدي -رشیدزاده

11 26 11 1391 
اولین کارگاه فنی و آموزشی 

 آبیاري و انرژي
 تهران ایران

بررسی روش طراحی اقتصادي 
تم هاي آبیاري تحت فشار سیس

درکاهش هزینه ها ي اجرایی و انرژي 
 مصرفی

مجتبی شاکر، موسی حسام، علیرضا 
 کیانی، مهدي ذاکري نیا

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 12
امولسیفایرها به عنوان کاهش دهنده 

 چربی در مواد غذایی
 -یحیی مقصودلو -شیالن رشیدزاده
 حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 13
مروري بر بررسی تأثیر مواد مختلف 
 بر رئولوژي بیسکوئیت و خمیر آن

 -شیالن رشیدزاده -حمید بخش آبادي
 -فاطمه فندرسکی -علیرضا قدس ولی

 زیبا نادعلیان

 سوادکوه ایران ین سمینار ملی امنیت غذاییدوم 1391 مهر 26-27 14
ها در هاي شناسایی آنتوسیانینروش

 مواد غذایی

 -شیالن رشیدزاده -حمید بخش آبادي
زیبا  -امیر عبدللهی -علیرضا قدس ولی

 نادعلیان
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 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 قوچان ایران همایش ملی صنایع غذایی 1390 اسفند 3-1 15
هاي فیزیکو شیمیایی و بررسی ویژگی
 م جو به منظور تولید مالترویشی ارقا

سید  -علیرضا قدس ولی -پرستو قائمی
 مهدي سیدین اردبیلی

 قوچان ایران همایش ملی صنایع غذایی 1390 اسفند 3-1 16
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و 
 رویشی دو الین جو استان گلستان

 -حبیب اهلل میرزایی -حمید بخش آبادي
امان محمد   -علیرضا قدس ولی

شیالن   -عماد آیدانی -فرئیضیا
 -رشیدزاده

 1391 آبان 24 17
دومین همایش ملی 

دستاوردهاي نوین در تولید 
 گیاهان با منشاء روغنی

 بجنورد ایران
هاي روغنی، خودکفایی در تولید دانه
 ضرورت ملی

 -ابوالفضل فرجی -عباسعلی نوري نیا
ابراهیم  -محمد علی آقاجانی

شاپور  -لیعلیرضا قدس و -هزارجریبی
سعید سعیدپور  -قاسم فالحتی -شکاري

 -جهانفر دانشیان -عطا اله سیادت -داد
امیر حسین شیرانی راد  -ناصر لطیفی

 و.........

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 18
بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن و 

زنی بر  خصوصیات کمی و جوانه
 کیفی مالت جو

  -علیرضا قدس ولی  -سمیرا قاسمی
 فاطمه فاضلی

 سوادکوه ایران دومین سمینار ملی امنیت غذایی 1391 مهر 26-27 19
تأثیر رطوبت بر خصوصیات هندسی 

 هاي نخود استان گلستاندانه
 حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی

20 17 7 1391 
چهارمین سمینار ملی توسعه 

ت هاي ابیاري تحپایدار روش
 فشار

 کرج ایران
مقایسه کمی سیستم هاي آبیاري 
بارانی و شیاري از نظر مصرف آب، 

 راندمان آبیاري و تولید
 علیرضا کیانی و مجتبی شاکر

21 20 6 1391 
سومین همایش ملی مدیریت 

 جامع منابع آب
 ساري ایران

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاري 
 اي در سطوح مختلف شوريقطره

، ابوطالب هزارجریبی، طیبه دهقان
علیرضا کیانی ، حسینش ریفان و موسی 

 حسام

22 20 6 1391 
سومین همایش ملی مدیریت 

 جامع منابع آب
 ساري ایران

مقایسه یکنواختی توزیع آب معمولی و 
آب شور مغناطیس شده در آبیاري 

 ايقطره

طیبه دهقان، ابوطالب هزارجریبی، 
ی علیرضا کیانی ، حسینش ریفان و موس

 حسام

23  11 1391 
اولین همایش حفاظت و برنامه 

 ریزي محیط زیست
 همدان ایران

مقایسه کمّی دو روش آبیاري بارانی و 
 نشتی از نظر کیفیت آب

 علیرضا کیانی و  رقیه باقري

 

 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 رندگاننگا اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 شیراز ایران بیستمین کنگره گیاهپزشکی 1391 وریشهر 7تا  4 1

و  يمختلف خاک ورز يروش ها ریتاث 
علف  تیبرجمع یاهیگ يایاستفاده از بقا

علف  تیواکنش جمع -هرز ذرت   يها
مختلف  يبه روش ها ایهرز مزرعه سو يها

 ..یاهیگ يایو استفاده از بقا يخاک ورز

محمد  -علیرضا ساوري نژاد
 اسماعیل اسدي
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 تالیف یا تصنیف کتاب

ف
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ر
 

 ناشر عنوان
 تاريخ

 انتشار
 مولفان اسامي

تعداد 

 صفحه

 1391 نوروزي فرآیند مالت سازي )عصاره گیري و عصاره مالت( 1
حمید بخش  -رقیه بیانی -علیرضا قدس ولی

 شیالن رشیدزاده-مژگان مقصودلو-آبادي
159 

 1391 نوروزي مالت و مالت سازي 2
حمید بخش  -رقیه بیانی -علیرضا قدس ولی

 شیالن رشیدزاده-مژگان مقصودلو-آبادي
167 

3 Crop Production, Chapter 4 : optimizing water 
consumption using crop water production functions 

InTech 2012 Alireza Kiani & Fariborz Abbasi  

 

 ت فنینشریا

ف
دي

ر
 

 عنوان
سال  نوع نشريه

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه
 نگارنده)گان(اسامي 

 ترويجي فني

       گزارش سیستم بوجار پکتوس آلمان 1

 1391  * برنامه ریزي آبیاري پنبه 2
موسسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزي
 علیرضا کیانی 24

 26 سازمان تات 1391 *  راهنماي کاشت سویا 3
محمد اسماعیل اسدي، محمد علی 
آقاجانی، علیرضا کیانی، ابراهیم 

 هزارجریبی، سامیه رئیسی

 

 آموزش -3

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر 

ف
دي

ر
 

سال 

 تحصيلي

نيمسا

 ل

تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصيلي مقطع

 دانشگاه

ي
دان

ار
ك

ي 
اس

شن
ار

ك
 

ي
يل

کم
ت

 

 2 دوم 91-90 1
 انیدانشجو يابر یزبان تخصص

 عمران یدوره کارشناس
 آق قال میلقمان حک یانتفاع ریغ یموسسه آموزش عال  * 

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان *   آبیاري تحت فشار 3 دوم 91-90 2

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان *   آبیاري سطحی 2 اول 92-91 3

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان *   حیآبیاري سط 2 دوم 92-91 4

 

 های آموزشی و پژوهشی اندازی کارگاهطراحی و راه

ف
دي

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاريخ عنوان

 100 سالن قدس یک روز اردیبهشت 20 خدمات کاربردي هواشناسی کشاورزي 1
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 های آموزشی و پژوهشی تدریس در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
ت مد

 )ساعت(
 محل

1 
آشورآباد  يدر روستا يمودی يآقا يایدر مزرعه سو یدر کارگاه آموزش یسخنران

 یحفاظت يکشاورز رامونیکشاورزان منطقه پ ياز توابع بندرترکمن برا
 بندر ترکمن 8 .4/6/91شنبه 

2 
سقر تپه آق  يدر روستا يزاهد يدر مزرعه ذرت آقا یدر کارگاه آموزش یسخنران
 یحفاظت يکشاورز رامونیکشاورزان منطقه پ يگرگان برا يلومتریک 5در  قال

دوشنبه 
6/6/91. 

 آق قال 8

3 
هاشم آباد گرگان  یقاتیتحق ستگاهیا ایدر مزرعه سو یدر کارگاه آموزش یسخنران

 یحفاظت يکشاورز رامونیکشاورزان منطقه پ يبرا
چهارشنبه 

8/6/91. 
 هاشم آباد گرگان 8

4 
 يبرا يدره کردکو انیم يروستا ایدر مزرعه سو یارگاه آموزشدر ک یسخنران

 یحفاظت يکشاورز رامونیکشاورزان منطقه پ
شنبه 

11/6/91. 
 کردکوي 8

 کارگاه آموزشی سازگاري با خشکسالی و بومی سازي راه کارهاي مقابله با آن 5
 20و  19

/10/1390 
24 

موسسه تحقیقات فنی و 
 مهندسی کشاورزي، کرج

 

 های آموزشی و پژوهشی ر کارگاهشرکت د

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 گرگان 8 20/2/91 خدمات کاربردي هواشناسی کشاورزي 1

2 
 Agro-Meteorology in the agricultural -:روزه تحت عنوان 6 یشرکت در دوره آموزش

planning and management networks.   From 2 to 7 Sep 2012 شده در سازمان جهاد  زاربرگ
 از هلند نگایریو پروفسور جان وا ختری: پروفسور کس استنیرازمدرسیش -استان فارس يکشاورز

 18لغایت  12
 1391شهریور 

 شیراز روز 6

3 Seed Science and Technology 2-4.oct. 2012 8 Gorgan 

4 Conservation Agriculture 2-4.oct. 2012 8 Gorgan 

 

 ر کالس های آموزشی/ ترویجیتدریس د

ف
دي

ر
 

 محل مدت )ساعت( تاريخ عنوان

1 
سخنرانی در کارگاه آموزشی ویژه پیمانکاران تولید و تکثیر بذر گندم 

 و جو در سالن کوثر سازمان تحت عنوان مدیریت آبیاري گندم
 4 7/2/91یکشنبه 

سالن کوثر سازمان جهاد 
 کشاورزي استان گلستان

 

 های تحقیقاتییا هفته انتقال یافتهروز مزرعه 

ف
دي

ر
 

 تاريخ مدت )ساعت( محل عنوان

 29/6/91 8 ایستگاه گرگان روز مزرعه ذرت 1
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 مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی

ف
دي

ر
 

 عنوان
 نوع

 تاريخ محل انجام
 تلوزيوني راديويي

1 
 قهیدق 45و  20ساعت  ياز بخش خبر یونیزیپخش مصاحبه تلو

 یحفاظت يکشاورز يایمزا رامونیگلستان پخبر 
 11/6/1391شنبه  يدره کردکو انیم يدر روستا * 

 17/8/91 ایستگاه گرگان *  اي ذرت با آب شورآبیاري قطره 2

 

 سخنرانی علمی

ف
دي

ر
 

 محل برگزاری عنوان
 سطح

 تاريخ
 مركز استان ملي

 1391ماه  ریت 10شنبه  *   مرکزسالن   ياریگروه آب یو ارائه گزارش پژوهش یسخنران 1

 

 مسئوليت پژوهشي و اجرايي -4

 اینامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهراهنمایی و مشاوره پایان

ف
دي

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 دانشجو نام دفاع تاريخ
 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
زنی روي میزان بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه

 نشاسته مالت حاصل از ارقام جو استان گلستان
  * آزاد آمل قاسمی 29/06/1391 6

2 
زنی و خشک کردن روي میزان بررسی تأثیر مدت زمان جوانه

 آمیالز مالت حاصل از ارقام جو استان گلستان-نفعالیت آلفا
  * آزاد سبزوار فرزبود 16/06/1391 6

3 
ذرت تحت مدیریت هاي مختلف تعیین کارآیی مصرف آب 

 خاک ورزي
4  

مهدي آشور 
 فارسیانی

دانشگاه علوم کشاورزي 
 و منابع طبیعی گرگان

 * 

4 
بهره وري مصرف آب سویا تحت مدیریت هاي مختلف بقایاي 

 گیاهی
8  

نرگس حسین نژاد 
 فوجردي

دانشگاه علوم کشاورزي 
 -و منابع طبیعی گرگان

*  

5 
 هاقطره چکانب روي گرفتگی بررسی فن آوري مغناطیسی آ

 در روش آبیاري قطره اي
  * علوم کشاورزي گرگان دهقان - 6

  * علوم کشاورزي گرگان مجتبی شاکر - 6 اي زیرسطحی روي هلو و شلیلارزیابی آبیاري قطره 6

 *  علوم کشاورزي گرگان رقیه باقري - 6 اي زیرسطحی روي مرکباتارزیابی آبیاري قطره 7

8 
هاي مختلف رطوبتی د مقاومت مکانیکی خاک در پتانسیلبرآور

 با استفاده از برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک
6  

فهیمه مستانه قوجه 
 بگلو

 *  علوم کشاورزي گرگان
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 نامه های دوره دکترای تخصصی راهنمایی و مشاوره پایان

ف
دي

ر
 

 عنوان
 تعداد

 واحد

 تاريخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام حلم

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
هاي متفاوت کاشت بر عملکرد و  در تاریخ آبیاريکم بررسی اثرات 

 .DSSAT اي و ارزیابی مدل اجزاي عملکرد ذرت دانه
 محمد تقی فیض بخش  

دانشگاه علوم کشاورزي 
 و منابع طبیعی گرگان

 * 

2 
سویا  سازي رشد و عملکرددر در شبیه AquaCropارزیابی مدل 

 دسترس و نیتروژنتحت مقادیر مختلف آب قابل
 *  صنعتی اصفهان مجتبی خوش روش - 24

 

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر 

ف
دي

ر
 

 درجه مجله صاحب امتياز عنوان مجله

 پژوهشی-علمی دانشگاه فردوسی مشهد مجله آب و خاک 1

 ترویجی -علمی دکتر رامین رحمانی مجله الکترونیکی علوم کشاورزي و منابع طبیعی 2

 علمی ترویجی موسسه غیر انتفاعی بهاران و مرکز گیاهپزشک و غذا 3

 پژوهشی-علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور مجله علوم تحقیقات پنبه 4

 

 های علمییا کمیته های علمی/اجرایی همایش  عضویت در پانل

ف
دي

ر
 

 تاريخ برگزاری محل برگزاری عنوان همايش

 نقش طحس

 عضو پانل استاني ملي المليبين
عضو كميته 

 علمي/اجرايي

1 
چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش 

 هاي آبیاري تحت فشار 
  *  *  17/7/91 کرج

2 
نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت 

 و تجارت پنبه
  *   * 1391مهر  -11-13 گرگان

 

 های فنی عضویت در کمیته

ف
دي

ر
 

 محل انعنو
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

    *  23/3/90 1/283/1920  کارگروه تخصصی برنج 1

2 
کارگروه تخصصی غرب استان 

 گلستان
 12/5449 22/1/90  *    

    *  12/2/90 13/51  هماهنگی امور پژوهشی گروه آبیاري 3

    *  23/05/90 63618 سازمان جهاد کشاورزي و باغبانیزراعت  4

  *      مرکز تحقیقات کمیته فنی بخش فنی و مهندسی 5



 

 

50 

 

ف
دي

ر
 

 محل انعنو
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

    *    سازمان جهاد کشاورزي پسماندهاي کشاورزي 6

7 
هاي کارگروه صنعت کانون دانه

 روغنی
     *   مرکز تحقیقات

8 
کارگروه تخصصی غرب استان 

 گلستان
 12/5449 22/1/90  *    

    *  8/6/90 70159 جهاد گلستان الگو و نظام کشت کشاورزي 9

   *   25/3/90 1/283/2238 مر کز تحقیقات شوراي پژوهشی 10

    *  8/6/90 70159 جهاد گلستان الگو و نظام کشت کشاورزي 11

   *   25/3/90 1/283/2238 مر کز تحقیقات شوراي پژوهشی 12

    *  23/5/90 63618 گرگان و باغبانی کارگروه زراعت 13

14 
هاي روغنی کانون هماهنگی دانه
 کشور

     * 12/5/90 14462/11 گرگان

15 
شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزي استان گلستان
    *  16/6/90 73350 گرگان

16 
کارگروه صنعت کانون هماهنگی 

هاي روغنی دانش و صنعت دانه
 کشور

     * 24/3/90 20/88/123 گرگان

17 
کمیته تخصصی بخش تحقیقات فنی 
و مهندسی موئسسه تحقیقات پنبه 

 کشور

موئسسه تحقیقات پنبه 
 کشور

283/4639 6/10/90 *     

 کمیته فنی زراعت استان 18
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
128034 1/10/90  *    

        يسازمان جهاد کشاورز یحفاظت يخاک ورز 19

20 
سازمان جهاد  ستاد برداشت غالت
 يکشاورز

        يسازمان جهاد کشاورز

 کمیته فنی به زراعی 21
موسسه تحقیقات پنبه 

 کشور
       

22 
گروه کار استفاده پایدار از منابع آب 
 براي تولید محصوالت کشاورزي

 12    *   تهران

 
 شرکت در جلسات فنی

ف
ردي

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

    *  22/1/90 12/5449 سازمان جهاد کشاورزي شرکت در جلسه کارگروه شرق و غرب استان 1

2 
شرکت در کمیته مشترک بهینه سازي بهینه 

 سازي مصرف آب کشاورزي
شرکت سهامی آب 
 منطقه اي استان

 16/3/90  *    

3 
روه  تخصصی مبنی بر نقد و بررسی کارگ

 کارآیی مصرف آب در کشت مستقیم برنج
سازمان جهاد کشاورزي 

 استان
32091 9/3/90  *    
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ف
ردي

 
 محل عنوان

 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

4 
شرکت در جلسه آمایش زمین پیرامون 

 الگوي کشت استان
    *  24/2/90  استانداري

   *      گروه پژوهشی صنایع غذایی 5

    *     شوراي تحقیقات استان 6

   *      شوراي پژوهشی مرکز 7

  *       کمیته فنی بخش فنی و مهندسی 8

    *     کار گروه پسماندهاي کشاورزي 9

    *     کار گروه زراعت و باغبانی 10

     *    هاي روغنیجلسات کانون دانه 11

12 
شرکت درجلسه سازمان جهادکشاورزي  

 پیرامون الگوي کشت استان
    *  24/6/90  سازمان

 شرکت در جلسه کارگروه تخصصی برنج 13
مدیریت زراعت سازمان 

 جهاد کشاورزي
1/283/1920 5/4/90  *    

    *    سازمان جهاد کشاورزي مدیریت بقایاي گیاهی 15

16 

شرکت در جلسه کارگروه آمایش محیط 
زیست و توسعه پایدار پیرامون ارائه 

الگوي  دستورالعمل هاي اجرایی طرح اصالح
 کشت استان

درمحل ساختمان شماره 
 استانداري گلستان 2

 14/4/90  *    

    *  23/5/90 63618 گرگان کارگروه زراعت و باغبانی 17

  *      گرگان کمیته فنی بخش 18

19 
شرکت در جلسات کمیته فنی الگوي کشت 

 استان
سازمان جهاد کشاورزي 

 استان
 24/7/90  *    

20 
سه کمیته راهبردي )آبیاري شرکت در جل

 تحت فشار(
سازمان جهاد کشاورزي 

 استان
       

        سازمان جهاد کشاورزي مدیریت بقایاي گیاهی 21

 کشاورزي حفاظتی در مناطق مرطوب 22
سازمان جهاد کشاورزي 

 مازندران
       

 بررسی پروژه هاي تحقیقاتی 23
موسسه تحقیقات پنبه 

 کشور
       

 
 و تشویق تقدیر

ف
دي

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاريخ
 مركز استاني ملي

 طرح برتر ملی در سومین جشنواره علم تا عمل 1
معاون فناوري و نوآوري معاونت علمی و فناوري 

 ریاست جمهوري
*   19/06/1391 
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 های اجراییمسئولیت  

ف
دي

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعاليت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
اي

 

ش
بخ

كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
يي

ر
 

 تاريخ تا تاريخ از تاريخ شماره

  04/0301390 04/0301390 1/283/1681 مسئول هماهنگی امور پژوهشی گروه صنایع غذایی     * 1

  30/10/1389 30/10/1389 1/283/9981 رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزي   *   2

 29/12/1390 01/01/1390 24/03/1390 20/88/123 هاي روغنیدانه رئیس کارگروه صنعت کانون *     3

4 
ریاست سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان

عضو شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
 استان گلستان

73350 16/06/1390 16/06/1390 - 

5 
معاونت علمی و فناوري ریاست 

 جمهوري
 12/05/1390 12/05/1390 14462/11 هاي روغنیعضو کانون هماهنگی دانه

 2به مدت 
 سال

6 *     
مسئول گروه پژوهشی صنایع غذایی مرکز تحقیقات 

 کشاورزي گلستان
 تا حال 4/3/90 4/3/90 1/283/1681

 1390اسفند  14/1/90   مدیریت سایت مرکز *     7

 

 های دانش محور فعاليت -5

 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج

ف
دي

ر
 

 اكتشاف يا اختراع موضوع يا امن

 ثبت محل

 ثبت تاريخ
 سازمان يا واحد نام

 كننده استفاده
 مجريان اسامي

 ايران
 كشور خارج

 (كشور نام)

1 
روغن زیتون بکر تولیدي با روش استخراج 

 آبی -آنزیمی
*  20/04/1391  

پرستو  -علیرضا قدس ولی
 قائمی

2 
ي به روش هاي پروتئینی کانوال تولیدایزوله

 فرا غشایی
*  07/05/1391  

حمید  -علیرضا قدس ولی
آباديبخش  

 

 ها یا پروژه های پژوهشی و فناوریارزیابی و نظارت طرح

ف
دي

ر
 

 دستگاه مجری پروژه/عنوان طرح
تاريخ و شماره  تاريخ انجام

 ابالغيه
 مجرياناسامي 

 پايان شروع

1 
قطره بررسی فن آوري مغناطیسی آب روي گرفتگی 

 چکانها در روش ابیاري قطره اي
مرکز تحقیقات 

 گلستان
 علیرضا کیانی 89061-14-57-4 1391 1389

2 
بررسی کارایی مصرف آب تحت مدیریت هاي مختلف بی 

 خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم در کشت سویا
مرکز تحقیقات 

 گلستان
 محمد اسماعیل اسدي 20/9/89 249/6294 90 88

3 
رف آب تحت مدیریت هاي مختلف بررسی کارایی مص

 خاک ورزي در کشت ذرت
مرکز تحقیقات 

 گلستان
 محمد اسماعیل اسدي 25/8/89 249/5769 90 88

4 
هاي ترین روش تولید مالت )سمنو( از واریتهتعیین مناسب

 مختلف تجاري و ارزیابی خواص کمی و کیفی آن
موسسه فنی و 

 مهندسی
 میر مجیديعادل  27/02/90 249/983 1391 1389
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ف
دي

ر
 

 دستگاه مجری پروژه/عنوان طرح
تاريخ و شماره  تاريخ انجام

 ابالغيه
 مجرياناسامي 

 پايان شروع

5 
ناظر پروژه تحقیقاتی خاص تحت عنوان: بررسی امکان 
کاربرد آبیاري قطره اي زیرسطحی بر روي مرکبات و هلو 

 و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان

مرکز تحقیقات 
 گلستان

1390 1392 
249/6359  
16/11/90 

 علیرضا کیانی

6 

جام الحاق ضمائم مناسب در جلوي یک ردیف کار جهت ان
شماره مصوب    -توام عملیات خاک ورزي نواري و کاشت

 249/7271ابالغ طی نامه شماره  – 91009-14-57-2
 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 20/12/90مورخ 

 حمیدرضا صادق نژاد    فنی و مهندسی

7 

ناظر پروژه تحقیقاتی ملی مشترک تحت عنوان: بررسی و 
بر خواص فیزیکی  تعیین سامانه هاي خاک ورزي حفاظتی

ابالغ طی  –-خاک، بازده انرژي و عملکرد سویاي تابستانه
موسسه تحقیقات فنی  5/2/91مورخ  249/654نامه شماره 

 و مهندسی کشاورزي

 دکتر احمد شریفی    فنی و مهندسی

 

 داوری متون علمی

ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

 دو فقره مقاله 1
نشگاه هاي حفاظت آب و خاک داپژوهش

 گرگان
4/1391 

 6/91و / 5/91 پژوهش آب در کشاورزي فقره مقاله 3 2

 91ماههاي تیر و مرداد  همایش پنبه در استان گلستان فقره مقاله 3 3

4 
هاي ایرانی سازي قوام خمیرترش حاصل از آرد نانمدل

)بربري،تافتون، سنگک و لواش( به عنوان تابعی از شرایط تخمیر 
 تصاصیکشت آغازگر اخ

 1391تابستان  مجله علوم و فناوري غذایی

5 
استخراج کفیران و تاثیر کفیران خشک شده به روش تصعیدي بر 

 1391تابستان  مجله علوم و فناوري غذایی ماندگاري و کیفیت نان حجیم حاصل از آرد ضعیف

6 
 و بکر تونیز روغن يبند بسته در متفاوت يها لفاف از استفاده

 1391تابستان  مجله علوم و فناوري غذایی روغن تیفیک بر آن اثر

7 
امکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش 

 1391تابستان  مجله علوم و فناوري غذایی هاي کیفی میوه انارغیر مخرب براي تعیین برخی از شاخص

8 
استفاده از شیره خرما به عنوان شیرین کننده در نوشیدنی 

 1391تابستان  مجله تغذیه شهید بهشتی دار : بررسی ویژگی های رئولوژکی و حسیمالت طعم 

 91در طی سال  آب و آبیاري، داشگاه تهران فقره مقاله 3 9

 91در طی سال  آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد فقره مقاله 3 10

 91در طی سال  مهندسی کشاورزيموسسه تحقیقات فنی و  پروپوزال و یک پروپوزال مجزا 7یک طرح به همراه  11
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ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

 91در طی سال  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي گزارش نهایی و نشریه فنی 12

 91در طی سال  هاي روغنیپژوهشنامه دانه فقره مقاله 2 13

 

 

 اندازی آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتی طراحی و راه

ف
دي

ر
 

 درصد مشاركت تاريخ محل عنوان

 50 91مرداد  استان گلستان ارایه طرح ایستگاه تحقیقات شوري 1

 

 ی گزارش تحلیلی( بازدیدهای فنی )با ارایه

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل بازديد مجری برگزاری عنوان
 سطح

ي
مل

استان 
 

مركز
ش 

بخ
 

      استان گلستان سازمان جهاد کشاورزي و جایکا بازدید 1
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 بخش تحقیقات 

 آبخیزداری
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د که تمامی رواناب ناشی از وشمیاي اطالق به پهنه "بخیزآ"
 را یک رودخانه یا آبراهه یا دریاچه دریافتبه آن هاي وارده بارش
نماید و مفهوم عینی یک آبخیز عبارتست از مناطق پر شیب و می

کوهستانی که اراضی آن عمدتاً جنگلی ، مرتعی و یا زراعی بوده و 
باشند می ئیان کم درآمد و زارعین خرده پا روستا ساکنین آن اکثراً 

در واقع با . و آبخیزداري علم مدیریت سیستماتیک این مناطق است
کند علم عنوان یک سیستم عمل میبه آبخیز  قبول اینکه هر

برداري هماهنگ، یکپارچه و آبخیزداري عبارتست از مدیریت و بهره
آب و  صادي آبخیزها، مشروط براینکه سرمایه اصلی آبخیز که همانا منابعقانونمند منابع طبیعی، کشاورزي، انسانی و اقت

 . باشد کامالً حفظ شده و تاثیر منفی نپذیردمی خاک

خــاک و  ظــت  قــات حفا خــش تحقی خــاک و آب ب نــی  عــت یع صــلی طبی با توجه به اهمیت و جایگاه  حفاظت ازمنابع ا
ســنل  9اکنون با  فعالیت ی خود را آغاز نمود. و همهاي علمی و پژوهششمسی، فعالیت 1370آبخیزداري در سال  فــر پر ن

ســالت ظــایف و ر خــاک و اعم از عضو هیئت علمی،کارشناس ارشد و کارشناس، در راستاي و ظــت  شــکده حفا هــاي پژوه
مــدیریت آبخیزداري و مرکز ملی تحقیقات کم آبی و خشکسالی کشور و در جهت حمایت یــی  خــش اجرا مــی از ب هاي عل

 نماید.الیت میآبخیزداري فع

 هاي تحقیقاتی گرایش

قــاتی در  3هاي موجود در استان گلستان، این بخشبا توجه به پتانسیل شــات تحقی گرایش تحقیقاتی از مجموعه گرای
 باشد:کشور را پیگیري نموده که به شرح زیر می مؤسسات تحقیقات مادر

  گرایش حفاظت خاک با اهداف خاص -الف
 ها با اهداف خاصگرایش مدیریت آبخیز -ب
 گرایش مهندسی رودخانه با اهداف خاص -ج

 برنامه ها و افق آینده بخش 

 .هاي اجرایی و کاربرانارتباط با دستگاه هر چه بیشتر برقراري -
هاي تخصصی جهت بررسی و شناخت مشکالت و سازماندهی گروه -

 .مناطق بحرانی
 خاک و آبخیزداري.اظت از دیدگاه تحقیقاتی حف استانبندي موضوعی منطقه -
 استان. هاي تحقیقاتی و آزمایشگاههايو پایگاه هااي، ایستگاهمراکز منطقه یابی، تعیین معیارها و ضوابط مکان -
 .الزم براي تهیه، تألیف و ترجمه کتاب و نشریات فنیو مساعدت فراهم نمودن زمینه  -
 .ي تخصصیهاریزي و مدیریت برگزاري گردهمایی و کارگاهنامهبر -
 .هاي تخصصیریزي و مدیریت برگزاري گردهمایی و نمایشگاهبرنامه -

 . ترویجی - مشارکت در تهیه و اجراي طرحهاي پیشاهنگ و تحقیقی -
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پژوهش -1  

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 ار/همکارانهمک مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

 بررسی الگوي استفاده از اراضی در استان گلستان 1
88040-22-
22-0 

 حسین عیسائی داوود نیکامی 1390 1388 * 
لطف اهلل پارسایی، 
 محمدرضاپارسامهر،

 زینب حسینی

2 
بررسی رابطه مقدار شیب و عملکرد تولید گندم 

 دیم
89007-22-
22-0 

*  1389 1390 
امیر سررشته 

 داري
 یسائیحسین ع

لطف اهلل پارسایی، 
محمدرضا پارسامهر، 

 مجیدآسیایی

3 
 MPSIACو  PSIACتجربی  هايواسنجی مدل

از طریق بررسی رسوب مخازن بندهاي کوچک 
 در ایران

8900-8902-
29-29-01 

 * 1390 1392 
محمود عرب 

 خدري
 حسین عیسائی

مجیدآسیایی، صادق 
 عبدلی

4 
ق بررسی از طری EPMتجربی  هايواسنجی مدل

 رسوب مخازن بندهاي کوچک در ایران
89002-8902-
29-29-01 

 * 1390 1392 
محمودعرب 

 خدري
محمد رضا 
 پارسامهر

 حسین عیسائی

5 
در برآورد میزان  EPMبررسی کارآیی مدل 

فرسایش و رسوبدهی منطقه البرز شرقی در 
 گرگانرود

89023-8902-
29-29-04 

 * 1389 1391 
محمودعرب 

 خدري
 حسین عیسائی  پارساییلطف اهلل

6 
در برآورد میزان  EPMبررسی کارآیی مدل 

 فرسایش و رسوبدهی منطقه البرز شرقی در اترک
89023-8902-
29-29-04 

 * 1389 1391 
محمودعرب 

 خدري
 حسین عیسائی حسین اعتراف

7 
از طریق رسوب  FSMواسنجی مدل تجربی 

 مخازن بندهاي کوچک
89003-8902-
29-29-01 

 * 
3/2/

90 
3/2/92 

سعید نبی پی 
 لشکریان

 مفیدي خواجه
شاهینی  –پارسامهر 

 آسیایی -پارسایی  -

8 
مساحت در فرسایش  –بررسی آستانه شیب 

 آبکندي دراستان گلستان
9002-29-29-

0 
 حسین عیسائی محیدصوفی 1393 1391 * 

-محمدرضاپارسامهر
-لطف ا...پارسایی
-عطیه صفرنژاد

ارازمحمدمفیدي 
 خواجه

 

 رح یا پروژه استانی )خاص(ط

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 

بررسی اثرات شخم بر میزان فرسایش خاک، 
هدر رفت آب و تولید محصول در زراعت دیم 

 منطقه کالله در استان گلستان

4-057-22-
86012 

 حسین عیسایی - 1391 1386  *

سهراب سهرابی، 
لطف اهلل پارسایی، 
 حسین اعتراف

2 
بررسی مناسب ترین اندازه سامانه هاي 
سطوح آبگیر لوزي شکل در استقرار نهال 

 زیتون در استان گلستان

4-57-22-
88081 

 غالمرضا شاهینی - 94 89 * 
محمد روغنی محمد 

 باقري

3 

ذخیره  بررسی تاثیر بانکتهاي هاللی شکل در 
نزوالت آسمانی و توسعه باغات مثمره در 

 اراضی  شیبدار
   صادق عبدلی 1390 1386  * 
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

4 
شناخت مخروط افکنه هاي استان به منظور 

 تغذیه سفره هاي زیر زمینی
 - لطف اهلل پارسایی - 1393 1391 *  -

5 
بررسی سه فرم سامانه سطوح آبگیر باران در 

ن در اراضی استقرار و رشد دیم نهال زیتو
 شیبدار

4-57-22-
88080 

 غالمرضا شاهینی - 94 89 * 
محمد روغنی محمد 

 باقري

6 
ارزیابی مدیریت کاربري اراضی بر میزان 

فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه آبخیز 
 سد بوستان

  * 1391 1393  
محمدرضا 
 پارسامهر

- 

7 
بررسی اثر سازه هاي عمرانی بر تشدید یا 

 - الهیار ناظمی  1393 1391 *   ودخانه قور چاي رامیانکاهش سیل در ر

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح(

ف
دي

ر
 

 شماره فروست عنوان
 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع

1 
بررسی رابطه مقدار شیب و عملکرد تولید گندم دیم 

 دراستان گلستان
89007-22-
22-0 

1389 1391 
امیرسررشته 

 داري
 حسین عیسایی

محمدرضا -لطف اهلل پارسایی
 حسین اعتراف -پارسامهر

2 
بررسی ارزش رجحانی گونه هاي مرتعی و رفتار چرایی 
 در مراتع نمونه پنج منطقه رویشی ایران)سرعلی آباد(

 محمد فیاض 1389 1385 57/39289
سید علی حسینی 

 )سیدرضا(
 اراز محمد مفیدي خواجه

 

 های علمی معتبراله علمی کامل در همایشمق

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 
و 25
26 

6 91 
بیابان   سومین همایش ملی مقابله با

 زایی و توسعه تاالبهاي کویري ایران
 ایران

دانشگاه 
 آزاد اراک

ر ایجاد پوشش کاربرد میکروکچمنت ها د
 درختی

 روغنی -شاهینی 

2 
و 25
26 

6 91 
بیابان   سومین همایش ملی مقابله با

 زایی و توسعه تاالبهاي کویري ایران
 ایران

دانشگاه 
 آزاد اراک

تاثیر میکروکچمنت هاي لوزي شکل در 
 ...افزایش رطوبت پروفیل خاک 

 شاهینی روغنی آسیایی

3 
و 25
26 

6 91 
بیابان   بله باسومین همایش ملی مقا

 زایی و توسعه تاالبهاي کویري ایران
 ایران

دانشگاه 
 آزاد اراک

استحصال آب باران به عنوان منبع آب 
 خانگی در ایران

 شاهینی پارسایی صلبی

 ساري ایران سومین همایش مدبریت جامع آب 91 6 20-21 4
بررسی هیدرو لیکی پل هاي احداث شده 

سودر بررود خانه هاي حوزه غرب قره 
 ، Hec-Rasگلستان باا ستفاده از نرم افزار 

محمد علی –اله یار ناظمی 
 صلبی

5 25 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی 
 و توسعه پایدار تاالب هاي کویري ایران

 اراک ایران
بررسی ویژگی ها و شرایط پذیرش 

 اکوتوریسم در مجموعه تاالب هاي گلستان
دعلی محم -حسین عیسایی

 صلبی

6 25 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی 
 و توسعه پایدار تاالب هاي کویري ایران

 فرسایش در مراتع استان گلستان اراک ایران
محمدعلی -حسین عیسائی

 محمدرضا پارسامهر-صلبی

7 25 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی 

 ي کویري ایرانو توسعه پایدار تاالب ها
 اراک ایران

نسبت عرض فوقانی به عمق در آبکندهاي 
 مراتع قشالقی استان گلستان

 حسین عیسایی مجیدصوفی
 رضابیات محمدعلی صلبی
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

8 25 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی 
 و توسعه پایدار تاالب هاي کویري ایران

 اراک ایران
هاي  وضعیت فرسایش آبکندي در تاالب

 استان گلستان

 -حسین عیسایی
 -رضابیات-مجیدصوفی

 حسین اعتراف

9 19 02 1391 
همایش ملی بحران آب و پیامد هاي 

 از آن ناشی
 مشهد ایران

بررسی سه فرم میکروکچمنت هاي 
استحصال آب باران در استقرار بهتر زیتون 

 در اراضی شیبدار
 غالمرضا شاهینی

10 19 02 1391 
آب و پیامد هاي  همایش ملی بحران
 از آن ناشی

 مشهد ایران
کاربرد سیستم هاي سطوح آبگیر باران در 

 مدیریت کم آبی کشاورزي
 غالمرضا شاهینی

 

 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 ساري ایران سومین همایش مدبریت جامع آب 91 6 20-21 1
نفش  احیا ء خاک   در اراضی شبکه آبیاري و 

 زهکشی  تنگلی دراستان گلستان
—محمد علی  صلبی

 لطف اهلل پارسایی

 ساري ایران سومین همایش مدبریت جامع آب 91 6 20-21 2
تاثیر احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی  درحول 

 اقتصادي مناطق نیمه خشک استان گلستان
-محمد علی  صلبی
 حسین عیسایی

 گرگان ایران اولین همایش مرزبانی 91 2 20 3
نقش آب بنداهاي حو زه آبریز اترک در تو سعه 

 اقتصادي

سید  -محمد علی  صلبی
-حسن حسینی نژاد 
 مجید آسیایی

 

 شآموز -3

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر 
ف

دي
ر

 

 نام درس تعداد واحد نيمسال سال تحصيلي

 تحصيلي مقطع

 دانشگاه

ي
دان

ار
ك

ي 
اس

شن
ار

ك
 

ي
يل

کم
ت

 

 پیام نور گرگان  *  حفاظت خاک و آبخیزداري 2 دوم 91-90 1

 پیام نور گرگان  *  آبخیزداري 2 دوم 91-90 2

 پیام نور گرگان  *  دیریت منابع طبیعیقوانین م 2 دوم 91-90 3

 مو سسه غیر انتفاعی لقمان حکیم گلستان  *  بناهاي آبی 3 دوم 89-88 4

 

 های آموزشی و پژوهشی اندازی کارگاهطراحی و راه

ف
دي

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاريخ عنوان

 100 بع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات کشاورزي و منا یک روز شهریور25 بررسی حفر و قدمت قنات 1
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 های آموزشی و پژوهشی تدریس در کارگاه

ف
دي

ر
 

 محل مدت )ساعت( تاريخ عنوان

 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 8 25/5/1391 بررسی قدمت و چگونگی حفر و مرمت قنات 1

 

 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 
بررسی قدمت و چگونگی حفر و مرمت قنات هاي استان گلستان و 

 آشنایی با حفاظت و بهره برداري آنها
25/05/1391 8 

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 
 استان گلستان

 

 های فنیعضویت در کمیته 

ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني يمل تاريخ شماره جلسات در شركت

 20 *    1/4/85 20/18/85 بخش آبخیزداري کمیته فنی بخش 1

 20 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه حفاظت خاک 2

 20 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه منابع آب 3

 10  *   23/10/88 1/283/9312 مرکز عضو اصلی کمیته نظام پیشنهادات 4

 50  *   15/6/88 1/283/5379 مرکز نماینده اعضاء هیات علمی 5

 15  *     مرکز عضو شوراي پژوهشی 6

 10   *    مرکز عضو شوراي تحقیقات 7

8 
عضو کمیته راهبردي طرح 

 مدیریت جامع آبخیز چهل چاي
اداره کل منابع 

 طبیعی
   *   10 

9 
دبیر کارگروه منابع طبیعی و 

 آبخیزداري
ره کل منابع ادا

 طبیعی
   *   20 

10 
کارگروه فنی تدوین الگوي کشت 

 استان گلستان
 10  *     مرکز 

 

 شرکت در جلسات فنی

ف
ردي

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

 10 *    1/4/85 20/18/85 بخش آبخیزداري کمیته فنی بخش 1

 10 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه حفاظت خاک 2

 10 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه منابع آب 3
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ف
ردي

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

 10  *   23/10/88 1/283/9312 مرکز کمیته نظام پیشنهادات 4

 40  *   15/6/88 1/283/5379 مرکز اعضاء هیات علمی 5

 10  *     مرکز و تحقیقات شوراي پژوهشی 6

7 
کارگروه منابع طبیعی و 

 آبخیزداري
اداره کل منابع 

 طبیعی
   *   5 

8 
کارگروه فنی تدوین الگوي 

 کشت استان گلستان
 10  *     مرکز 

 

 های اجراییمسئولیت 

ف
دي

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعاليت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
اي

 

ش
بخ

كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
يي

ر
 

 تاريخ تا تاريخ از تاريخ شماره

 1390 1388   رابط روابط عمومی بخش  *     1

 تاکنون 19/3/89 19/3/89 1/283/2618 مسئول گروه حفاظت خاک     * 2

 تاکنون 28/11/89 28/11/89 1051 مسئول انجمن سطوح آبگیر شاخه استان گلستان استان     3

 تاکنون 19/3/89 19/3/89 1/283/2618 مسئول گروه پژوهشی منابع آب     * 4

 حال 11/1/89 11/1/89 1/283/104 مدیر گروه تحقیقاتی   *   6

 حال 23/5/90 23/5/1390 63619 دبیر کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداري استان   *   7

 29/12/90 1/1/90 27/1/90 24/1/20 رابط پژوهشی بخش آبخیزداري   *   8

 تا کنون 10/3/91 10/3/91 1/27772 داد یابی و تخصیص اراضیعضو کمیته استع استان     9

 ادامه دار 1/11/89   نماینده هیات موسس کانون پژوهشگران استان استان     10

 

 های دانش محور فعاليت -5

 ی نقشه های فنی تهیه

ف
دي

ر
 

 تاريخ متقاضي شرح عنوان

 1391شهریور وهشکده حفاظت خاک وآبخیزداري کشورپژ  نقشه رقومی پراکنش محدوده آبکندهاي استان گلستان 1
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 بخش تحقیقات 

 خاک و آب
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. بنابراین باشنداقتصادي و سیاسی جوامع می در زندگی بشري خاک و آب داراي نقش اساسی در حیات و ثبات اجتمایی،
شبرد اهداف و شناخت منابع خاک، حفظ و بهره برداري اصولی از آن همچنبن مدیریت صحیح منابع آب براي پی

هاي لذا بخش خاک و آب طی سال باشد.خوردار میاي برمنابع طبیعی از اهمیت ویژههاي کشاورزي و ریزيبرنامه
 10هاي تحقیقاتی مختلف  خود،  با جذب حدود متمادي ضمن تاسیس و تکمیل و تجهیز  آزمایشگاه و فعال شدن گروه

هاي تحقیقاتی فعال بشمار رفته که تحت حمایت و نظارت از بخش نفر محقق عضو هیأت علمی وکارشناس ارشد، یکی
 علمی و فنی موٌسسه تحقیقات خاک و آب کشور قرار دارد. 

 هاي تحقیقاتی بخش خاک و آب و برخی وظایف اساسی آنها عبارتند از:گروه

 می و حاصلخیزي خاکالف ـ گروه تحقیقاتی شی

 بندي خاک شناسایی، تشکیل و طبقه ب ـ گروه تحقیقاتی

 ات بیولوژ ي و بیوتکنولوژي خاک ج ـ گروه تحقیق

 د ـ گروه آزمایشگاه خاک و آب 

 اهم دستاوردهاي تحقیقاتی بخش خاک و آب عبارتند از:

 .جزیه آزمایشگاهی ، آب، خاک و برگت -
 خاک.مایشگاه بیولوژي و بیوتکنولوژي راه اندازي و تجهیز آز-
 ي خاک استان. هاي رقومی حاصلخیزتهیه نقشه -
 تعیین بهترین مدیریت مزرعه در اراضی شیبدار.  -

 هاي کودي جهت محصوالت زراعی و باغی.توصیه -
 .استانبحرانی عناصر جهت محصوالت زراعی و باغی  تعیین حدود -
 تعیین قابلیت و تناسب اراضی جهت محصوالت زراعی استان. -
طح اجمالی تفضیلی س مطالعات خاکشناسی و طبقه بندي اراضی در -

 هکتار. 22400و نیمه تفضیلی مجموعاً به مساحت 
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پژوهش -1  

 طرح یا پروژه ملی )خاص(

ف
ردي

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي 

مورد نیاز گیاه در تناوب آلی در تامین  فسفر 
 ذرت –گندم 

  * 
آذرماه 
1391 

  مریم سبطی 1393
مریم غزاییان ، غالمحسین پیل آرام 

 ، نصراله عقیلی ، نرگس مسگر

2 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي 
آلی در تامین  ازت مورد نیاز گیاه در تناوب 

 ذرت –گندم 
  * 

آذرماه 
1391 

  مریم غزاییان 1393

مریم سبطی ، علی آخوندي ، 
علیرضا ربیع زاده ، صدیقه عبداللهی 

 و ابوالقاسم کیا

3 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي 
آلی در تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه در تناوب 

 ذرت –گندم 
  * 

آذرماه 
1391 

1393 
محمد حسین 

 ارزانش
 

علی آخوندي ، غالمحسین پیل آرام 
 ایی ، صدیقه عبداللهی، فریبا یغم

4 
بررسی تغییرات آالینده ها پایش کیفیت 

   1394 1389 *   خاک هاي کشور

-علیرضا ربیع زاده-عبدالعلی شهرام
-صدیقه عبدالهی-فریبا یغمایی

سید نصراله -علی آخوندي-مسگر
 غالمحسین پیل آرام-عقیلی

5 
انتخاب نقاط مطالعاتی پایش کیفیت خاک 

 هاي کشور
90001-9002-
10-10-014 

  عبدالعلی شهرام 1394 1389 * 

-علیرضا ربیع زاده-عبدالعلی شهرام
-صدیقه عبدالهی-فریبا یغمایی

غالمحسین  -علی آخوندي-مسگر
 پیل آرام

6 
بررسی خصوصیات فیزیکی پایش کیفیت 

 خاک هاي کشور
90004-9002-
10-10-014 

  عبدالعلی شهرام 1394 1389 * 
-بیع زادهعلیرضا ر-عبدالعلی شهرام

سید -فریبا یغماییعلی آخوندي
 غالمحسین پیل آرام-نصراله عقیلی

7 
بررسی واکنش گیاه گندم به ترکیبات نانو 

 بیولوژیک در استان گلستان
     

مریم سبطی ، 
 مریم غزاییان

 نصراهلل عقیلی 

8 

اثربخشی جدایه هاي بومی همزیست با 
باقال در مناطق مختلف متاثر از تنش 

استانهاي گلستان، مازندران و خشکی در 
 خراسان رضوي

     
محمدحسین 

  ارزانش
 –مریم سبطی ، مریم غزاییان 

 نصراهلل عقیلی

9 
بررسی خصوصیات شیمیایی پایش کیفیت 

 خاک هاي کشور
90003-9002-
10-10-014 

 * 1389 1394   
-علیرضا ربیع زاده-عبدالعلی شهرام

 صدیقه-فریبا یغمایی

 1393 1391  *  یتونتغذیه باغات ز 10
موسسه خاک و 

 آب زنجان
  محمد صالحی

11 
بررسی و تعیین تاثیر سامانه هاي خاکورزي 
حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک، بازده 

 انرژي و عملکرد سویاي تابستانه
 احمد شریفی 1394 1391 *  

حمیدرضا صادق 
ابوالفضل  -نژاد

 فرجی

 -محمدحسین رزاقی -مریم سبطی
 ییحیی ابومردان

12 
بررسی میزان باقیمانده نیترات در سیب 
زمینی مناطق عمده تولید کشور و میدان 

 مرکزي میوه و تره بار تهران

90035-10-
10- 04 

 مسعود کاظمی کامبیز بازرگان 1391 1390  

 –پیل آرام  –عقیلی  –آخوندي 
 –یغمائی  –ربیع زاده  –کیاء 

 مسگر -عبداللهی 

13 
مختلف تناوب  بررسی اثرات نظام هاي

زراعی بر روي بعضی از توابع میکروبی خاک 
 هاي استان گلستان

  عبدالعلی شهرام  1383 *  
-علیرضا ربیع زاده-عبدالعلی شهرام
 -صدیقه عبدالهی-فریبا یغمایی
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ف
ردي

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

14 
بررسی نحمل به شوري برخی ارقام و 
 ژنوتیپهاي زیتون در استان گلستان

 عبدالعلی شهرام   1391 1385 *  

15 
بررسی و تعیین تاثیر سامانه هاي خاکورزي 
حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک، بازده 

 انرژي و عملکرد سویاي تابستانه

طرخ مشترک 
بخشهاي اصالح 
نهال و بذر و 
 خاک و آب

    
حمیدرضا صادق 

ابوالفضل  -نژاد
 فرجی

 
 -محمدحسین رزاقی -مریم سبطی

 یحیی ابومردانی

 
 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
ردي

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله 
ردیف و کودهاي روي و نیتروژن بر 

 نخود در شرایط دیم گنبد

24088-10-57-
2 

  1392 1391  ملی
محمد صالحی 

 فراهی
 همکاران گنبد

2 
یی ارقام مختلف کلزا از لحاظ کار آ

 جذب فسفر
55088-10-10-

04 
  1391 1390  ملی

محمد صالحی 
 فراهی

 همکاران گنبد

3 
بررسی اثرات تراکم کاشت و زمان و 
 میزان مصرف نیتروژن بر پنجه دهی و

 گنبددیم در عملکرد دانه گندم 

88071-15-57-
2 

 همکاران گنبد یونس محمدنژاد  1391 1389  

4 
ی تاثیر نانو کود بیولوژي بر روي بررس

 گندم
    1391 *  در حال تصویب

 –مریم سبطی 
 مریم غزائیان

 
 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص(

ف
ردي

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 

اثربخشی جدایه هاي بومی همزیست با 
ال در مناطق مختلف متاثر از تنش باق

خشکی در استانهاي گلستان، مازندران 
 و خراسان رضوي

88040- 10-
57- 2 

 ارزانش 1392 1390  
-چراتی -ارزانش

 ذبیحی

آخوندي ،عقیلی  پیل آرام،کیا، 
ربیع زاده، یغمائی، مسگر، 

 -غزائیانعبداللهی،  سبطی

2 
بررسی اثرات تراکم کاشت و زمان و 

ف نیتروژن بر پنجه دهی و میزان مصر
 عملکرد دانه گندم دیم در گنبد.

88071-15-
57-2 

 * 1389 1391 
یونس محمد 

 نژاد
  

 عبدالعلی شهرام  دکتر اسدي    *  الگوي کاشت استان 3
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 طرح یا پروژه پیشنهادی )مصوب در شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان(
ف

ردي
 

 عنوان
تاريخ  نوع

 تصويب

 اسامي

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پروژه طرح

1 
استفاده از کودهاي زیستی جهت افزایش جذب عناصر غذایی 

 در نهالستانهاي سرخدار
    

مریم سبطی ، مریم 
 غزائیان

 

     بهبود ریشه زایی قلمه هاي سرخدار به روش بیولوژیک 2
مریم سبطی ، مریم 

 غزائیان
 

     فضیلی خاک توده هاي سرخدارمطالعات ت 3
مریم غزاییان ، مریم 

 سبطی
 

     بررسی وضعیت تغذیه اي بهینه درختان سرخدار 4
مریم غزاییان ، مریم 

  سبطی

5 
بررسی تاثیر باکتریهاي محرک رشد بر روي افزایش عملکرد 

  مریم سبطی     گندم تحت شرایط تنش خشکی

6 
( بر شاخصهاي PGPRد) بررسی تاثیر باکتریهاي محرک رش

  مریم سبطی     عملکرد گندم در یک خاک شور

7 
استفاده از پتانسیل باکتریهاي حل کننده فسفات جهت باال 

 بردن میزان جذب فسفر و افزایش عملکرد گندم
  مریم سبطی    

8 
بررسی اثر تلقیح توام باکتري هاي محرک رشد ازتوباکتر و 

 آزوسپریلوم بر عملکرد گندم
  مریم غزائیان    

9 
تعیین حد بهینه مصرف کودهاي شیمیایی پر مصرف و کم 
 مصرف در کنترل بیماري پاخوره و افزایش عملکرد گندم

  مریم غزائیان    

10 
مدیریت ماده آلی و حاصلخیزي خاکهاي تحت پوشش گندم در 

 استان گلستان
  محمد حسین ارزانش    

11 
کوریزا و منابع مختلف کود نیتروژنه بررسی تاثیر ازتو باکتر، مای

  محمد صالحی     بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی در گنبد

12 
و عملکرد گندم در شرایط  K/Naبررسی تاثیر پتاسیم بر نسبت 

  محمد صالحی     شور

  محمد صالحی     نخود در شرایط لب شور بر عملکرد گندم –بررسی تناوب گندم  13

14 
ت شوري و خشکی بر رشد، روابط آبی و عناصر بررسی اثرا

  یونس محمدنژاد     غذایی در ارقام مختلف گندم

 عبدالعلی شهرام  *  جهت آّ منطقه اي مازندران( (بررسی کیفیت آب کشاورزي  15

بررسی کیفیت آب 
جهت آّ  (کشاورزي 

 منطقه اي مازندران(
 

 عبدالعلی شهرام  *  ستانبررسی ناهنجاري هاي تغذیه اي باغات زیتون ا 16
بررسی ناهنجاري 

هاي تغذیه اي باغات 
 زیتون استان
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 گزارش نهایی پروژه )/طرح(
ف

ردي
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامي تاريخ انجام

 پايان شروع
مجری 

 مسئول

 مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

  محمد صالحی  1390 1387  تعیین نیاز خربزه رقم جاجو در گنبد 1

2 
بررسی اثرات نظام هاي مختلف تناوب زراعی بر روي بعضی از 

 توابع میکروبی خاک هاي استان گلستان
   

عباسعلی 
 نوري نیا

 مریم غزائیان علی آخوندي عبدلعلی شهرام

3 
اثربخشی کود هاي زیستی بیوفارم، نیتروکسین، نیتراژین و 

 ازتوباکتر
  ارزانش   

ي، کالته، سبطی، غزائیان، آخوند
 پیل آرام، کیا و عقیلی

4 
تاثیر فسفر و گوگرد روي برخی از ویژگیهاي شیمیایی خاک، 

 عملکرد و جذب عناصر غذایی سویا در ایستگاه گرگان
  ارزانش   

آخوندي، پیل آرام، عقیلی، مسگر، 
 صفرنژاد -عبداللهی، ربیع زاده 

5 
تاثیر فسفر و گوگرد روي برخی از ویژگیهاي شیمیایی خاک، 

 عملکرد و جذب عناصر غذایی سویا در مرکز تحقیقات
  ارزانش   

: آخوندي، پیل آرام، عقیلی، 
 مسگر، عبداللهی، یغمایی

6 
گزارش ساالنه پایش کیفیت خاکهاي کشاورزي استان گلستان، 
بررسی تغییرات ویژگیهاي شیمیایی خاک در پایگاههاي مطالعات 

 پایش کیفیت خاک
     

یلی، کیا ، یغمایی، آخوندي عق
 مسگر، عبداللهی

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش

ف
ردي

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي انجام تاريخ

 همکار مجری مجری مسئول پايان شروع

  محمد صالحی کاظم خاوازي 1391 1390  طرح ملی گوگردي 1

2 
انتخاب نقاط مطالعاتی پایش 
 کیفیت خاک هاي کشور

90001-9002-
10-10-014 

 عبدالعلی شهرام   
فریبا -علیرضا ربیع زاده-عبدالعلی شهرام

-علی آخوندي-مسگر-صدیقه عبدالهی-یغمایی
 غالمحسین پیل آرام-سید نصراله عقیلی

 عبدالعلی شهرام     ارائه گزارشات طرح الگوي کشت 3
سید نصراله -علی آخوندي -علیرضا ربیع زاده
 غالمحسین پیل آرام-عقیلی

 

 انتشارات -2

 ISIاله مق

ف
ردي

 

 مقاله عنوان
 زبان

 مجله نام
ضريب 

 تاثير

سال
جلد 
صفحه 

 

 نگارندگان اسامي
 انگليسي فارسي

1 
Effect of olive oil on the survival rate of 

bradyrhizobioum japonicum in some 
liquid carriers 

 * plant Nutrition  2012   
Arzanesh, M. H., 

Khavazi, K., 
Miransari, M 

2 
The effect of plant growth promoting 
rhizobacteria on growth parameters 

antioxidant, enzyms and microelement 
of canola under salt stress. 

  

Journal applied 
inviromental and 

biological sciences. 
Vol 2(12). 

 2012 
Vol 

2(12) 
 

N., Arzanesh, M.H, 
Ghorbanli, M. L, 

Shahbaz 
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 پژوهشی -مقاله علمی

ف
ردي

 

 مجله نام مقاله عنوان

سال
جلد 
صفحه 

 

 نگارندگان اسامي

1 
تاثیر باکتریهاي محرک رشد گیاه بر پارامترهاي رشدي و غلظت 

 عناصر کم مصرف در دو رقم کلزا تحت تنش شوري
 –مجله پایداري خاک 
 دانشگاه گرگان

 ارزانش محمدحسین   

2 
کاشت بر عملکرد میوه و اجزا عملکرد میوه  و تاریخ اثر آرایش

 خربزه جاجو
   1391 مجله علوم باغبانی

 -محمدنژاد –سیدي 
 فالحی

 

 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش

ف
ردي

 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 20  1391 
اولین همایش توسعه پایدار مرزي 

 با رویکرد مرزنشینان
 گرگان ایران

ارزیابی تناسب اراضی بروي کشت زیتون 
 در مناطق مرزي

غالمحسین -عبدالعلی شهرام
 علی آخوندي-پیل آرام

2 9  1391 
همایش ملی مدیریت آب در 

 مزرعه
 کرج ایران

تعیین ضریب گیاهی و تبخیر و تعرق 
 یل ذرتپتانس

غالمحسین -عبدالعلی شهرام
 پیل آرام

3 10  1391 
همایش ملی مدیریت آب در 

 مزرعه
 کرج ایران

تعیین ضریب گیاهی و تبخیر و تعرق 
 پتانسیل سویا

غالمحسین -عبدالعلی شهرام
 پیل آرام

4   1391 
سومین کنفرانس سراسري 
 مدیریت جامع منابع آب

 تعیین نیاز آبی سویا ساري ایران
غالمحسین -لعلی شهرامعبدا

 پیل آرام

5   1391 
سومین کنفرانس سراسري 
 مدیریت جامع منابع آب مزرعه

 تعیین نیاز آبی ذرت ساري ایران
غالمحسین -عبدالعلی شهرام

 پیل آرام

6 20  1391 
اولین همایش توسعه پایدار مرزي 

 با رویکرد مرزنشینان
 گرگان ایران

ون ارزیابی تناسب اراضی بروي کشت زیت
 در مناطق مرزي

غالمحسین -عبدالعلی شهرام
 علی آخوندي-پیل آرام

7 9  1391 
همایش ملی مدیریت آب در 

 مزرعه
 کرج ایران

تعیین ضریب گیاهی و تبخیر و تعرق 
 پتانسیل ذرت

غالمحسین -عبدالعلی شهرام
 پیل آرام

 

 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش

ف
ردي

 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری لمح
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 اردبیل  کنگره میکروبیولوژي 1391 5  1
ارزیابی توان حل نیمه کمی فسفر برخی از جدایه 

 هاي ریزوبیومی استان گلستان
 محمدحسین ارزانش

 بجنورد  کنگره دانه هاي روغنی  1391   2
نیتروژن و  بررسی ومقایسه روشهاي مصرف 
 سطوح آبیاري بر کلزا

 محمد صالحی فراهی

 بجنورد  کنگره دانه هاي روغنی  1391   3
بررسی اثرسطوح مختلف گوگرد به همراه 

تیوباسیلوس وفسفر برعملکرد و اجزاي عملکرد 
 کلزا در گنبد

 محمد صالحی فراهی

 بجنورد  کنگره دانه هاي روغنی  1391   4
وگرد،منیزیم،آهن، بر بررسی اثر مصرف پتاسیم،گ
 آفتابگردان درگنبد  و روي بر عملکرد دو رقم

 محمد صالحی فراهی

5   1391 
دومین کنگره ملی هیدروژونیک 

 و تولیدات گلخانه اي
  

اثر قارچهاي مایکوریز داخل بر تولید صیفی جات 
 در سیستم کشت هیدروژونیک

صفرزاده، ارزانش، 
 علمایی
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 ترجمه کتاب
ف

ردي
 

 عنوان ترجمه شده لي كتابعنوان اص
سال انتشار كتاب 

 اصلي

 ناشر كتاب

 ترجمه شده 
 مترجماناسامي  تاريخ انتشار

1 Management of 

agricultural drought 

مدیریت خشکی در 
 کشاورزي: زراعی و ژنتیکی

2004 
انتشارات مهر 

 مهدیس
 1391خرداد 

 -محمدنژاد -لطیفی
 سیدي

2  
 کوددهی کلزا به منظور باال
 بردن کیفیت و عملکرد

 1391 انتشارات نوروزي 
ارزانش، قرنجیک، 

 عباسی

 

 نشریات فنی

ف
ردي

 

 عنوان
 نوع نشريه

 ناشر سال انتشار
تعداد 

 صفحه
 نگارنده)گان(اسامي 

 ترويجي فني

1 
احداث و بهره بر داري آبندان و نقش آن در 

 تو سعه
 40 سازمان تحقیقات کشور در حال انتشار  *

 -پیل ارام -شهرام  -یصلب
 عقیلی

 

 های فنی/ ترویجی نشریات ترویجی یا دستورالعمل

 عنوان رديف
 نوع نشريه

 ناشر سال انتشار
تعداد 

 صفحه
 نگارنده)گان(اسامي 

 ترويجي فني

   ارزانشسین محمدح 1391  * باکتریهاي حل کننده فسفات 1
 

 آموزش -3

 سال(واحد در  6تدریس دانشگاهی )حداکثر 

 رديف
سال 

 تحصيلي
 نيمسال

تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصيلي مقطع
 دانشگاه

 تکميلي كارشناسي كارداني

 پیام نور  *  خاکهاي شور و سدیمی -خاکشناسی عمومی 5 دوم 1390-1391 1

 

 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه 

 محل مدت )ساعت( تاريخ عنوان رديف

 سازمان جهاد کشاورزي ساعت 6 اردیبهشت نقش هواشناسی در کشاورزيکالش آموزشی  1

 

 مصاحبه رادیویی یا تلوزیونی

 عنوان رديف
 نوع

 تاريخ محل انجام
 تلوزيوني راديويي

 اردیبهشت ماه بخش خاک و آب *  مصاحبه تلوزیونی تحت عنوان مضرات کود شیمیایی 1
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 عضویت در کمیته های فنی
ف

ردي
 

 حلم عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

 5   *    سازمان جهاد کشاورزي کمیته فنی نهال 1

 4   *    سازمان جهاد کشاورزي کمیته فنی طرح محوري گندم 2

 6   *    سازمان جهاد کشاورزي کمیته فنی باغبانی 3

 2   *    مرکز تحقیقات کشاورزي یابی اراضی کمبته فنی استعداد 4

 4   *    مرکز تحقیقات کشاورزي الگوي کاشت استان 5

 

 شرکت در جلسات فنی

ف
ردي

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

1 
شرکت در جلسات مربوط به طرح سرخدار 

 ریم غزائیان(م -) مریم سبطی
 ساعت 8  *     سالن غیومیان

2 
شرکت در جلسه کمیته فنی زراعت استان 

 در گنبد)محمدحسین ارزانش(
        

3 
شرکت در جلسه طرح ملی کود آلی در 

 کرج-موسسه خاک و آب تهران
        

4 
شرکت در جلسه بررسی کود آلی 
 تجاري)نماینده شرکت روسی(

سازمان جهاد 
 کشاورزي

       

 ساعت 12       مرکز تحقیقات استعداد یابی اراضی 5

 ساعت 60       خاک و آب فنی بخش 6

7 
شرکت در جلسات فنی بازیافت در 

 استانداري
 ساعت 10       استانداري

8 
شرکت در جلسات فنی غذاي پاک در 

 سازمان
 ساعت 5       سازمان

 ساعت 12       سازمان شرکت در جلسات کمیته باغبانی 9

 ساعت 8       سازمان شرکت در جلسات کمیته فنی نهال 10

 ساعت 4       سازمان شرکت در جلسات الگوي کاشت 11

 

 تقدیر و تشویق

 مقام اعطاكننده عنوان رديف
 سطح

 تاريخ
 مركز استاني ملي

  *   ریاست مرکز همکاري در گروه هاي پژوهشی 1

  *   کزریاست مر فعالیت هاي بخش 2

  *   ریاست موسسه گواهی بذر و نهال طرح شناسنامه دار کردن نهال 3
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 های دانش محور فعاليت -4

 داوری متون علمی
ف

ردي
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

 طراحی محیط کشت براي تولید نیمه صنعتی باکتري باسیلوس سوبتلیس 1
دانشگاه  –مجله بیماریهاي گیاهی 
 مازندران

 اردیبهشت

 شهریور پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازي و بررسی تجزیه زیستی الودگی نفتی به وسیله باکتري نفت خوار 2

 شهریور  بررسی کارایی باکتري هاي ریزوبیوم همزیست با لوبیا در استان قزوین 3

 

 ی گزارش تحلیلی( بازدیدهای فنی )با ارایه

ف
ردي

 

 يختار محل بازديد مجری برگزاری عنوان

 سطح

ي
مل

استان 
 

مركز
ش 

بخ
 

  *    انبار الوم  بازدید از مزارع انبار الوم 1

  *    مرز بازدید اراضی واگذاري منابع طبیعی 2

  *    علی آباد منابع طبیعی استعداد یابی اراضی 3

  *    گلوگاه منابع طبیعی استعداد یابی اراضی 4

  *    انبار الوم منابع طبیعی استعداد یابی اراضی 5

  *    مناطق استان کمیته نهال استان مرکز تحقیقات کشاورزي 6

 

 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی( تست

ف
ردي

 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

 1391 استان گلستان 80 نمونه برداري جهت اجراي طرح هاي مختلف 1

 آزمایشگاه بیولوژي مورد 20 ه بیولوژيانجام آزمایشات مربوط به طرح باقال در آزمایشگا 2
-اردیبهشت -فروردین
 مرداد -تیر -خرداد

 اردیبهشت آزمایشگاه بیولوژي 4 آموزش به کارآموزان دانشگاه پیام نور 3

 اردیبهشت آزمایشگاه بیولوژي  میلی لیتر مایه تلقیح سویا براي پایان نامه دانشجویی 500تهیه  4

 اردیبهشت آزمایشگاه بیولوژي  ح سویا براي طرحهاي سویا ایستگاه گرگانلیتر مایه تلقی 11تهیه  5

 1391 آزمایشگاه بیولوژي مورد 6 بررسی جمعیت میکروبی مایه تلقیح تجاري 6

 خرداد آزمایشگاه بیولوژي  لیتر مایه تلقیح سویا براي سازمان انرژي اتمی 10تهیه  7

 خرداد آزمایشگاه بیولوژي  یحبررسی جمعیت میکروبی یک نمونه مایه تلق 8

 1391 آزمایشگاه بیولوژي نمونه 30 تجدید کشت باکتریهاي موجود در بانک میکروبی 9

 1391 آزمایشگاه بیولوژي نمونه 16 اندازه گیري تنفس میکروبی در نمونه هاي خاک 10

 1391 آزمایشگاه شیمی 490 آماده سازي نمونه هاي خاک و گیاه 11

 1391 آزمایشگاه شیمی 320 نمونه هاي گیاهی تجزیه هاي 12
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ف
ردي

 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

 1391 آزمایشگاه شیمی 580 تجزیه هاي نمونه هاي خاک 13

 

 آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و ....

ف
ردي

 

 تاريخ محل انجام آزمون شركت متقاضي عنوان

 اردیبهشت ماه ولوژيآزمایشگاه بی  بررسی وضعیت کودهاي بیولوژیک موجود در گرگان در بازارهاي فروش 1

 اسفندماه آزمایشگاه بیولوژي  بررسی وضعیت کودهاي بیولوژیک ارسالی از شرکت خدمات حمایتی 2

 

 تولید و تکثیر نهال

ف
ردي

 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

  مناطق استان  همکاري در شناسنامه دار کردن نهالستان 1

 

 ی نقشه های فنی تهیه

ف
ردي

 

 تاریخ متقاضی شرح عنوان

 15/2/91 موسسه تحقیات خاک و آب نقاط مطالعاتی شناسایی و نقشه رسم گردید نقشه نقاط مطالعاتی طرح پایش خاکهاي کشور 1

 30/3/91 موسسه تحقیات خاک و آب نقاط مطالعاتی شناسایی و نقشه رسم گردید طرح پایش خاکهاي کشور Land useنقشه  2

 

 نوینهای علمی، کاربردی و ثبت ایده 

ف
ردي

 

 تاريخ محل ثبت شماره ثبت شرح عنوان

 خرداد ماه    ثبت اختراع کود زیستی ژله اي 1
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 بخش تحقیقات 

 منابع طبیعی
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هاي علمی فعالیت خود را آغاز نموده و به منظور شناخت و ارائه روش 1363بخش تحقیقات منابع طبیعی از سال 
هاي تحقیقاتی ملی و ها و طرحالفعل منابع طبیعی استان، تهیه اجراي پروژههاي بالقوه و ببهینه از پتانسیل يوربهره

هاي اجرایی شکل گرفته است. در حاضر این بخش داراي استانی، بررسی مسائل و مشکالت فنی اعالم شده از بخش
والت فرعی، گیاهان دارویی و محص ،یشناس، مرتع، علوم چوب و کاغذ، گیاههاي تحقیقاتی در زمینه جنگلگرایش

 باشد.حمایت و حفاظت منابع طبیعی، گرایش صنوبر و درختان سریع الرشد می
 

 اهداف بخش تحقیقات منابع طبیعی:

با توجه به گرایشات وپتانسیل هاي موجود در استان بخش منابع طبیعی اهداف کیفی چون؛ حفظ تعادل اکوسیستم با 
؛ شناسایی و ها و اهداف کمی از قبیلریزيات منابع طبیعی در برنامهنگرش مبتنی بر توسعه پایدار، تقویت نقش تحقیق

هاي حفظ، احیاء و روش نتریهاي منابع طبیعی، تعیین مناسبهاي بالقوه و بالفعل عرصهبررسی و تعیین ظرفیت
 کند.هاي منابع طبیعی دنبال میبرداري بهینه از عرصهبهره

 یعی:هاي عمده بخش تحقیقات منابع طبفعالیت

هاي تحقیقاتی ملی و استانی کاربردي، ها و طرحارایه و اجرا پروژه -
 اي، بنیادي.توسعه

)اکولوژي، اگرونومی و  زمینه مرتع بررسی و انجام مطالعات در -
 (.يبرداري، به نژادي و مرتع داربهره
 .مگیاهی استان و تشکیل هرباریو بررسی و تحقیق در خصوص فلور -
 هاي فرعی منابع طبیعی.ر زمینه گیاهان دارویی و فرآوردهیق دمطالعه و تحق -
 مطالعه و تحقیق در راستاي کنترل و مدیریت عوامل بیولوژیک )حفاظت و حمایت منابع طبیعی(. -
 بررسی و تحقیق در خصوص سرخدار، صنوبر و درختان سریع الرشد. -

 جنگل. ري و بهره برداري، سیاست و اقتصادتحقیق و پژوهش در زمینه جنگل کاري،جنگل شناسی، جنگلدا -
 

 اعم دستاوردهاي تحقیقاتی:

 هاي مهم مرتعی در راستاي شناخت منابع مرتعی.آت اکولوژِي گونه -
 ، سن و فاصله کاشت بلوط بلندمازو.يترین روش بذر کارتعیین مناسب -
 هاي منحصر به فرد.ی اکوسیستممعرف -
 هاي مهم جنگلی استان.تعیین رویش قطري و حجمی گونه -
 بررسی ارقام بومی و خارجی و احداث خزانه صنوبر. -
 هاي مهم جنگلی استان.گونه یفنولوژي و سیکل بذر ده -
 هاي راش و بلوط.و عوامل عدم موفقیت آن در جنگل يآورتعیین عوامل موثر در زاد -
 یعی، ارزیابی مراتع استان.تهیه نقشه پوشش گیاهی، تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع طب -
 ها، مراتع، شناسایی فلور و گیاهان دارویی استان.آوري و شناسایی فون حشرات جنگلجمع -
 شناسی.داري و جنگلهاي دست کاشت و معرفی روش مناسب جنگلهاي رویشی جنگلتعیین پتانسیل -
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 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي ريختا نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
ارزیابی جمعیت هاي مهمترین گندمیان 
علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف 

 رویشی کشور )گلستان(

89001-8902-
09-09-01 

  1389 1393 
فرهنگ 
 قصریانی

 قاسمعلی ابرسجی
سید علی حسینی 
 و غالمرضا ناصري

2 
شناخت ویژگیهاي مناسب راشستانهاي 
شمال کشور براي اعمال جنگاشناسی 

 نزدیک به طبیعت

87033-09-09-
04 

 ثاقب طالبی 91 87 * 
سید زیدا... 
 میرکاظمی

 -کریمی دوست
کریم  -مهاجر

 مقصودلو

3 
 .Sagina Lتهیه و نگارش فلور جنس 

(Caryophyllaceae)  ایران به زبان
 فارسی

 - فاطمه فدائی مصطفی اسدي   ٭  

4 

جمع آوري گونه هاي چوبی) درختی، 
درختچه اي و بوته اي( بومی و انصاري 
رویشگا هاي هیرکانی و زاگرس به منظور 
غنی سازي بیولوژیک باغ گیاهشناسی ملی 

 ایران) فاز اول(

 پناهی 94 91 *  91035-09-09-0
سید زیدا... 
 میرکاظمی

-کریم مقصودلو
 کریمی دوست

5 
عیت اجتماعی ، معیشتی و شناخت وض

مشارکتی جوامع روستایی و عشایري ساکن 
 در محدوده مناطق خطر آتش سوزي جنگل

 سید اخالقی 93 91 *  91042-09-09-0
سید زیدا... 
 میرکاظمی

 -کریمی دوست 
 کریم مقصودلو

6 
بررسی تغییرات وضعیت مرتع به منظور 
دستیابی به روش مناسب براي تعیین 

 اکوسیستمهاي مرتعی وضعیت و گرایش

87072-09-09-
04 

 غالمرضا ناصري دکتر شاهمرادي 1387 1391  خاص
خطیر -اکبرپور
غالمرضا  -نامنی

 شاهینی،...

7 

بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی از 
گونه هاي درختی در اکوسیستمهاي جنگلی 

خزري و تدوین برنامه کاهش 
(Mhthgation وتطبیق وسازگاري)

((Adaptationگلستاندر این اکوسیستمها 

89070 – 09 -09 
-02 

 * 1391 1393 
دکتر مصطفی 

 جعفري

محمدکریم 
 مقصودلو

اسدا...کریمی 
دوست 

سیدزیدا...میرکاظم
-ي محمد 
 االزمنی

8 
بررسی سازگاري، قابلیت تولید بیودیزل  
،فنولوِژي ،تکثیر وازدیاد،گیاه پاالیی و 

 مقاومت به شوري گیاه جتروفا

91002 -9102 -
09 -01 

*  1391 1395 
مهندس هاشم 

 کنشلو

محمدکریم 
 مقصودلو

اسدا...کریمی 
 دوست

9 
بررسی عملکرد برخی گونه هاي اکالیپتوس 

 در دوره هاي بهره برداري کوتاه مدت
89001-8904-
09-09-014 

 * 1389 1393 
علیرضا مدیر 

 رحمتی
 غالمعلی غالمی

علیرضا مدیر 
رفعت ا...  -رحمتی

 -قاسمی
سید  -گريکال

زیدا... میرکاظمی 
 کریمیدوست

10 
بررسی میزان تحمل یا مقاومت ده کلن 

زاي اکالیپتوس در اکالیپتوس به زنبور گال
 استان گلستان

 نامه شمارهموافقت
9555/22/91 
19/2/1391 

 محمد االزمنی  1392 1391 * 

اسدا...کریمی 
علی -دوست

 ناصري

11 
خوار جمع آوري و  شناسایی حشرات بذر 
 گیاهان مرتعی)بجز لگومها(

87003-8705-
09-09-0 

 قاسمعلی ابرسجی میرمرسل احمدي حمید یارمند 1391 1388  *
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي ريختا نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

12 
 آوري،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و جمع

منظور  به دارویی گیاهان بذور حفاظت
 گلستان- دوم( )فاز ژن بانک تقویت

87046-09-09-0  * 87 91 
علی اشرف 
 جعفري

 محمدعلی دري یحسین قربان

13 
آوري،شناسایی،ارزیابی مقدماتی  جمع

 به گیاهان مرتعی بذور وحفاظت

 گلستان- سوم( ژن )فاز بانک منظورتقویت
89053-09-09-0  * 89 93 

علی اشرف 
 جعفري

 حسین قربانی
 محمدعلی دري
 کریم مقصودلو

 قاسمعلی ابرسجی

14 
بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن 

 برگان علفی
  حسینی فیاض 1394 1391 *  91034-09-09-0

15 
شناخت مناطق اکولوژیک کشور ) فاز دوم 

 استان گلستان ( –
89036-09-09-

04 
  حسینی فیاض 1392 1391 * 

16 
یررسی خصوصیات مورفولوژیکی، شیمیایی، 

 آزادفیزیکی و مکانیکی چوب 
 شامحمد امیري  1393 1391 *  91009-09-57-2

 -فرداد گلبابایی
 -باس فخریانع

 -حسین فامیلیان
 حسین حسینخانی

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
ارزیابی جمعیتهاي مهمترین پهن برگان علوفه 
 اي چندساله در مناطق مختلف رویشی کشور

89002-8902 – 
09 – 09 – 01 

 غالمرضا ناصري حسن اکبرپور انییدکتر قصر 1393 1389  ملی

2 
بررسی تعداد بهینه جست ها از طریق تنک 
کردن در جست گروه ها به منظور افزایش 

 میزان تولید در کلن هاي صنوبر

86047- 0000 
-09-57-2 

 غالمعلی غالمی مدیر رحمتی 1391 1387 * 
علیرضا مدیر رحمتی 

سید رفعت ا... قاسمی 
 زیدا... میرکاظمی

 

 طرح یا پروژه پیشنهادی )مصوب در شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان(

ف
دي

ر
 

 عنوان
تاريخ  نوع

 تصويب

 اسامي

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پروژه طرح

1 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم هاي 

 ید بر مطالعات فنولوژي گونه راشجنگلی با تاک
 مصوب در کار گروه سید زیدا...میرکاظمی   * 

2 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم هاي 
 جنگلی با تاکید بر مطالعات فنولوژي گونه بلوط

 مصوب در کار گروه سید زیدا...میرکاظمی   * 

 مصوب در موسسه دا...میرکاظمیسید زی   *  بررسی طرز تربیت دانه زاد ناهمسال راش 3

4 
تحقیق وبررسی در روشهاي مدیریت پایدارجنگل در 

اکوسیستمهاي جنگلی خزري بادر نظر گرفتن معیارها و 
 لوه–شاخصهاي الزم استان گلستان 

*   
دکتر مصطفی 

 جعفري
 محمدکریم مقصودلو

اسدا...کریمی دوست 
سیدزیدا...میرکاظمی 

 االزمنی-محمد 

5 
اهان آویشن، بادرنجبویه، مرزنجوش و نعناء ارزیابی گی

   * 91زمستان  *  در وامنان
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ف
دي

ر
 

 عنوان
تاريخ  نوع

 تصويب

 اسامي

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پروژه طرح

 *   91زمستان  *  شناسایی آفات و بیماري هاي زعفران 6

7 
بررسی نقش آفات مغزخوار در پوکی پسته براي ارتقاء 

 تپهبرداري از جنگلهاي طبیعی مراوهمدیریت بهره
  محمد االزمنی   * 

8 
ع سرخدار و ارائه پروژه بررسی همکاري با طرح جام

 هاي مزاحم در تولید نهال سرخداررستنی
* * 

فروردین 
1391 

کریمی اسدا...
 دوست

  محمد االزمنی

9 
 Atriplexبررسی کشت و استقرار گونه مرتعی  

verruciferum M.B  در مراتع شور و قلیایی استان
 "گلستان 

  
در دست 
 بررسی

   مجري

10 
رار گونه هاي مرتعی در منطقه بررسی کشت و استق

 مراوه تپه
  

در دست 
 بررسی

   مجري

11 
کشت توائم گونه هاي مرتعی با پروژه هاي ذخیره 

 نژوالت آسمانی
  

در دست 
 بررسی

   مجري

   پروژه تحقیقاتی دستورالعمل بیمه مراتع استان گلستان 12
در دست 
 بررسی

   مجري

   بررسی فلور رویشگاههاي سرخدار 13
در دست 
 بررسی

   مجري

   بررسی گیاهان داروئی رویشگاههاي سرخدار 14
در دست 
 بررسی

   مجري

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح(

ف
دي

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع

1 
ی دام در هاي مرتعی و رفتار چرایبررسی ارزش رجحانی گونه

 تیل آباد( -مراتع نمونه پنج منطقه رویشی ایران )گلستان
 ابرسجی فیاض 1389 1385 

فیاض، مقصودلو،  
 مفیدي خواجه، لطفی

2 
هاي مرتعی در بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه

 تیل آباد( -مراتع نمونه پنج منطقه رویشی ایران )گلستان
 ی اکبرزادهمرتض ابرسجی اکبرزاده 1389 1385 

3 
برآورد تولید بذر بلوط جنگلهاي ایران با استفاده از روشهاي 

 مختلف بصري و تله گذاري
 1388 1390 

مهدي 
 پورهاشمی

اسدا... کریمی 
 دوست

 –االزمنی  -میرکاظمی
 کریم مقصودلو

4 
هاي مختلف اکالیپتوس در جذب بررسی میزان کارآیی گونه

 فلزات سنگین در استان گلستان
 علی صالحی 1389 1386 

اسدا... کریمی 
 دوست

محمد کریم مقصودلو 
 علی صالحی –

5 
بررسی امکان استفاده از اراضی شور شمال کشور در تولید 

 چوب با گونه هاي مناسب
 1388 1390    

6 
 .Arenaria Lتهیه و نگارش فلور جنس 

(Caryopyllaceae) ایران به زبان فارسی 
 - فاطمه فدائی ديمصطفی اس 1390 1386 42187

7 
 (Nyctaginaceae)تهیه و نگارش فلور تیره الله عباسی 

 ایران به زبان فارسی
 - فاطمه فدائی مصطفی اسدي 1375 1374 42215

8 
شناخت ویژگیهاي مناسب راشستانهاي شمال کشور براي 

 اعمال جنگاشناسی نزدیک به طبیعت
 ثاقب طالبی 91 87 870334

سید زیدا... 
 میرکاظمی
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ف
دي

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامي تاريخ انجام

 همکار/همکاران مجری/مجريان مجری مسئول پايان شروع

9 
بررسی تغییرات وضعیت مرتع به منظور دستیابی به روش 
 غالمرضا ناصري دکتر شاهمرادي 1391 1387  مناسب براي تعیین وضعیت و گرایش اکوسیستمهاي مرتعی

 حسن اکبرپور
 جمشید خطیرنامنی
 غالمرضا شاهینی

10 
بررسی اثرات مختلف تنک کردن در توده هاي جوان بلند مازو 

 راه در طرح جنگلداري لوهو گونه هاي هم
246/8/3849 
 18/7/91مورخ 

   ناصر مهاجر 90 79

11 
بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاري، انتخاب و معرفی مناسب ترین 

 Thymusژرم پالسم برخی گونه هاي جنس 
 1390 1386 اصالح نهایی

حسن مداح 
 عارفی

 محمد علی درّي
 -غالمعلی غالمی

 اسماعیل مقصودلو

12 
تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه هاي مختلف استخراج و 

 آویشن در برخی استان هاي کشور
 - محمد علی درّي مهدي میرزا 1390 1386 اصالح نهایی

13 
بررسی سازگاري کلن هاي صنوبر )پوپو.لتوم مقایسه اي ( در 

 استان گلستان
 1380 1389 

علیرضا مدیر 
 رحمتی

 غالمعلی غالمی
-میرکاظمی–قاسمی 

 احمدي

14 
بررسی آفات چهار گونه جنگلی راش، افرا، ممرز و توسکا در 

 استان گلستان
هنوز نیامده 

 است
  سیدمرسل احمدي یارمند 1389 1384

15 
بررسی ارزش رجحانی گونه هاي مرتعی و رفتار دام در مراتع 

 سرعلی آباد گرگان

850020-
8501-02-

170000-
100-4 

 مفیدي خواجه حسینی اکبرزاده 1389 1385

16 
بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی درمراتع 

 سرعلی آباد گرگان

85003-
8501-02-

170000-
100-4 

 پارسایی حسینی  1389 1385

17 
بررسی زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع سرعلی آباد 

 گرگان

85002-
8501-02-

170000-
100-4 

  حسینی  1389 1385

18 
مرتعی در   ي مجاز  گونه هاي مهمحد بهره بردار بررسی

 مراتع سرعلی آباد گرگان

85004-
8501-02-

170000-
100-4 

  حسینی  1389 1385

  حسینی جم زاد 1379 1374 - جمع آوري و شناسایی فلور استان گلستان و تشکیل هرباریوم 19

20 
یررسی خصوصیات مورفولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و 

 آزادمکانیکی چوب 
  شامحمد امیري 1391 1389 

عباس  -فرداد گلبابایی
حسین  -فخریان
حسین  -فامیلیان
سیدزیداهلل  -حسینخانی
حبیب اهلل  -میرکاظمی

بهزاد  -علی اکبر زاده
علی  -شهریاري

 صالحی
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 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي انجام تاريخ

 همکار مجری مجری مسئول پايان شروع

1 
ارزیابی جمعیت هاي مهمترین گندمیان علوفه اي چند 

 ساله در مناطق مختلف رویشی کشور )گلستان(
89001-8902-09-

09-01 
 ابرسجی قصریانی 1394 1389

سیدعلی حسینی و 
 ناصري

2 
شناخت ویژگیهاي مناسب راشستانهاي شمال کشور 

 براي اعمال جنگاشناسی نزدیک به طبیعت
 ثاقب طالبی 91 87 87033-09-09-04

سید زیدا... 
 میرکاظمی

 -کریمی دوست
 کریم مقصودلو -مهاجر

3 

بررسی تعداد بهینه جست ها از طریق تنک کردن در 
جست گروه ها به منظور افزایش میزان تولید در کلن 

 هاي صنوبر

86047- 0000 -09-
57-2 

1387 1391  
غالمعلی 
 غالمی

 -علیرضا مدیر رحمتی
سید -رفعت ا... قاسمی

 یدا... میرکاظمیز

4 
بررسی عملکرد برخی گونه هاي اکالیپتوس در دوره 

 هاي بهره برداري کوتاه مدت
89001-8904-09-

09-014 
1389 1393 

علیرضا مدیر 
 رحمتی

غالمعلی 
 غالمی

 -علیرضا مدیر رحمتی
 -رفعت ا... قاسمی

سید زیدا...  -کالگري
 میرکاظمی کریمیدوست

5 
ت ده کلن اکالیپتوس به بررسی میزان تحمل یا مقاوم

 زاي اکالیپتوس در استان گلستانزنبور گال

 نامه شمارهموافقت
9555/22/91 
19/2/1391 

1391 1392  
محمد 
 االزمنی

 -اسدا...کریمی دوست
 علی ناصري

6 
جمع آوري و  شناسایی حشرات بذر خوار گیاهان 

 مرتعی)بجز لگومها(
87003-8705-09-

09-0 
 دحمید یارمن 1391 1388

میرمرسل 
 احمدي

 قاسمعلی ابرسجی

7 

 بذور حفاظت آوري،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و جمع

- دوم( )فاز ژن بانک منظور تقویت به دارویی گیاهان

 گلستان
87046-09-09-0 87 91 

علی اشرف 
 جعفري

حسین 
 قربانی

 محمدعلی دري

8 

 بذور آوري،شناسایی،ارزیابی مقدماتی وحفاظت جمع

- سوم( ژن )فاز بانک منظورتقویت هب گیاهان مرتعی

 گلستان
89053-09-09-0 89 93 

علی اشرف 
 جعفري

حسین 
 قربانی

 محمدعلی دري
 کریم مقصودلو

 قاسمعلی ابرسجی
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1 
THREE NEW SPECIES AND NEW 

SPECIES KEY OF THE GENUS 
ARENARIA L. 

(CARYOPHYLLACEAE) FROM IRAN 

 The Iranian Journal ٭ 
of Botany 

 فاطمه فدائی    
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1 
نولوژیکی گونه تعیین میزان کلرورسدیم در مراحل مختلف ف

 Frankenia hirsutaشورپسند 
 1-6 7 1391 دانش زیستی ایران

قاسمعلی ابرسجی، محمد 
 مهدوي، محمدحسن جوري
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2 
Determination of soil salinity in Frankenia hirsute 

habitat (Case study: Saline and alkaline rangelands 
of Golestan Province) 

Rangeland science 2012 2 491-494 
Ghasem Ali Abarsaji- 

Mohammad mahdavi- 
Mohammad Hassan Jouri 

3 
Determination of Sodium chloride in the plant 

species of Frankenia hirsuta in Grazing and Non-
grazing Condition in the Saline and Alkaline 

Rangelands of Golestan Province 

Rangeland science 2012 3 551-556 
Ghasem Ali Abarsaji- 

Mohammad mahdavi- 
Mohammad Hassan Jouri 

4 
 .Equisetumبررسی تنوع ژنتیکی گونه هاي دم اسب 

arvense L.  وE. telmateia Ehrh.  در شمال ایران با
 . RAPDاستفاده از نشانگر مولکولی 

    مجله به زراعی

آرمان  -2منا سلیم بهرامی،  -
فاطمه  -3محمودي اطاقوري، 

سیدکمال کاظمی تبار،  -4فدائی، 
 افسانه کلبادي -5

5 
بررسی خصوصیات کمی،کیفی و توالی توده هاي طبیعی راش 

 در جنگل وطنا استان گلستان

فصلنامه پژوهشی هاي 
علوم و فناوري چوب و 

 جنگل
1391 

19 
شماره 

2 
 

سید زیداهلل میر  ناصر مهاجر
 کاظمی

6 
ررسی مناسب ترین سن نهال و فاصله کاشت بلندمازو ب
(Quercus castaneifolia در طرح جنگلداري لوه استان )

 گلستان

فصلنامه پژوهشی هاي 
علوم گیاهی دانشگاه آزاد 

 واحد گرگان
91   

سید زیداهلل میر ، ناصر مهاجر
 کاظمی

7 
بررسی نقش گونه هاي پرستار )حامی( بر حفظ تنوع گونه اي 

ه تیمار مختلف چرایی ) عرصه هاي چرایی شدید، متوسط در س
 وقرق( مطالعه موردي در مراتع ییالقی سرعلی آباد گرگان

فصلنامه پژوهشی هاي 
علوم گیاهی دانشگاه آزاد 

 واحد گرگان
5/.4/91 

سماره 
پذیرش 
157 

 
محمد ،ناصر مهاجر،نوید مهاجر

 محمد مهدوي،حسن جوري

8 
ختلف روي رشد کلن هاي م تاثیر عملیات کف بر کردن بر

 صنوبر در خزانه هاي سلکسیون
فصلنامه تحقیقاتی جنگل 

 و صنوبر
1391   

علیرضا مدیر  ،: غالمعلی غالمی
 رفعت ا.. قاسمی،رحمتی

9 
ساله صنوبر در خزانه  3/2بررسی وضعیت رشد نهال هاي 

 آزمایشی استان گلستان
فصلنامه تحقیقاتی جنگل 

 و صنوبر
1391   

علیرضا مدیر  ،المیغالمعلی غ
 رحمتی رفعت ا.. قاسمی

10 
بررسی روش هاي کاشت گیاه دارویی رازک در گرگان.  

 فصلنامه گیاهان داروئی و معطر ایران
 حسینی .498-472 4 1390 مرتع و بیابان

 معرفی لیست فلورستیک منطقه سر علی آباد گرگان 11
پژوهش هاي علوم 

 گیاهی
 حسینی 9-25 4 1390

 651-637 4 1390 مرتع و بیابان سه سه روش برآورد تولید علوفه در مراتع استان گلستانمقای 12
حسینی، مصداقی و   پامبوخ 

 چیان

13 
( در   Festuca ovinaبررسی ارزش رجحانی گونه علف بره )

 زمان هاي مختلف چرا و مناطق نیمه استپی ایران
 4 90 مرتع

(382-
391.) 

   فیاض،  میرحاجی،   شوشتري،
رشوند،   حسینی)سیدرضا(  ،   

 نجیب زاده و   یگانه

14 
Study on the Vegetation Changes of Natural 

Rangelands in Inche Shorezar of Agh Ghala, 

North Golestan Province, Iran 

Journal of 

Rangeland 

Science. 
2013 2-4 - Hossaini, ,Khatiri, and 

Akbarzadeh 

15 
تاثیر قطع دستی بر تولید مرتع در سالهاي مختلف.  بررسی

 آباد گرگانمطالعه موردي  منطقه سرعلی
 حسینی ، قصریانی 214-208 3 1391 مرتع

16 
گونه مهم از گندمیان دایمی در سه  5بررسی کیفیت علوفه 

 مرحله فنولوژي مراتع ییالقی استان گلستان
 مرتع و بیابان

پذیرش 
شده 
1393 

 ی ، مصداقی، پامبوخ چیانحسین - 21-2

 مرتعداري گرگان آباد گرگانرجحانی گیاهان مرتعی منطقه سرعلیبررسی ارزش 17
در دست 
 داوري

 حسینی ، فیاض - -

 مرتعداري گرگان تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع طبیعی گمیشان 18
در دست 
 داوري

 حسینی ، خطیري، اکبرزاده - -
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19 
در  .Festuca ovina Lي مجاز گونه بررسی حد بهره بردار

 مراتع سر علی آباد گرگان
 مرتع و بیابان

پذیرش 
شده 
1392 

 حسینی، قصریانی  20-2

20 
رجحانی گونه هاي مهم مرتعی سرعلی آباد بررسی ارزش

 گرگان در مراحل مختلف رویشی
 مرتع و بیابان

پذیرش 
شده 
1393 

 حسینی، فیاض - 3 -21

21 
در   تولید و مصرف گونه هاي مرتعی بررسی تغییرات فصلی

 مراتع سرعلی آباد گرگان
 مرتع و بیابان

در دست 
 داوري

 حسینی، اکبرزاده - -

22 
بررسی تاثیر شدت هاي مختلف برداشت بر تولید دو گونه 

 یونجه و شبدر در مرتع سر علی آباد گرگان
 مرتعداري گرگان

در دست 
 داوري

 حسینی، قصریانی - -

 مرتع و بیابان یرات پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان گلستانبررسی تغی 23
در دست 
 داوري 

 حسینی، خطیري، اکبرزاده - -
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1 
علوفه بررسی پارامترهاي گیاهی و کیفیت تعدادي از گون هاي 

 اي پارک ملی گلستان
*  

حفاظت و بهره برداري از منابع 
 طبیعی

 حسینی   1391

 

 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 1391 7 16و 15 1
همایش ملی محیط زیست و 

 اهیتولیدات گی
 دامغان ایران

بررسی برخی از ویژگیهاي بوم شناختی 
و نقش  Aeluropus lagopoidesگیاه 

 آن در حفظ محیط زیست

قاسمعلی ابرسجی، 
سیدمرسل احمدي، 
 اسماعیل مقصودلو

 1391 7 16و  15 2
همایش ملی محیط زیست و 

 تولیدات گیاهی
 دامغان ایران

شناختی بررسی برخی از ویژگیهاي بوم
و نقش  Aeluropus lagopoidesگیاه 

 آن در حفظ محیط زیست

قاسمعلی ابرسجی، 
سیدمرسل احمدي، 
 اسماعیل مقصودلو

3 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ 

هاي ژنتیکی گوسفندان سرمایه
 زل  و داالق

 گنبد ایران
هاي مرتعی بررسی ارزش رجحانی گونه

 آباددر مراتع تیل
قاسمعلی ابرسجی، محمد 

 غالمرضا ناصري فیاض،

4 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ 

هاي ژنتیکی گوسفندان سرمایه
 زل  و داالق

 گنبد ایران

بررسی فنولوژي گیاه شورپسند 
Aeluropus lagopoides  به منظور

مدیریت ورود و خروج دام در مراتع 
 شور و قلیایی استان گلستان

قاسمعلی ابرسجی، 
غالمرضا ناصري، 

 صودلواسماعیل مق

5 15 6 1391 
پنجمین کنفرانس بین المللی 

 زیست شناسی ایران
 کرمان ایران

بررسی کاربرد تاکسونومی خصوصیات 
میکرومورفولوژي سطح دانه در جنس 
Arenaria L. (Caryophyllaceae) ا 

 فاطمه فدائی
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 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

6 5-6 7 1391 
هاي طبیعی همایش ملی فرآورده

 و گیاهان دارویی
 بجنورد ایران

 Rosmarinusکوهی ) اکلیل

officinalis گیاهی مناسب جهت )
 استفاده زنبور عسل

قاسمعلی ابرسجی، 
سیدعلی حسینی)رضا(، 
 اسماعیل مقصودلو

7 5-6 7 1391 
هاي طبیعی همایش ملی فرآورده

 و گیاهان دارویی
 معرفی گیاه دارویی و صنعتی آگاو بجنورد ایران

سیدعلی حسینی)رضا(، 
قاسمعلی ابرسجی،  

 ماعیل مقصودلواس

8 5-6 7 1391 
هاي طبیعی همایش ملی فرآورده

 و گیاهان دارویی
 بجنورد ایران

زاي گیاهان دارویی شهدزا و گرده
 استان گلستان

سیدعلی حسینی)رضا(، 
قاسمعلی ابرسجی،  
 اسماعیل مقصودلو

9 5-6 7 1391 
هاي طبیعی همایش ملی فرآورده

 و گیاهان دارویی
 بجنورد ایران

 Thymusگیاه دارویی آویشن )نقش 

kotchyanus در تولید عسل در استان )
 گلستان

اسماعیل مقصودلو، 
قاسمعلی ابرسجی،  منصور 

 لطفی

10 20 2 91 
اولین همایش ملی توسعه پایدار 

نواحی مرزي با رویکرد 
 مرزنشینان

 گرگان ایران
توسعه فضاي سبز ضامن امنیت پایدار 

 نمناطق مرزي شمال استان گلستا

 -کریمی دوست
-االزمنی -میرکاظمی
 مقصودلو -صالحی

11 16 9 1391 
سومین همایش ملی علوم 
 کشاورزي و صنایع غذایی

 فسا ایران

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت هاي گونه 
Equisetum telmateia Ehrh.  در

شمال ایران با استفاده از نشانگر 
 . RAPDمولکولی 

-2منا سلیم بهرامی، -
اطاقوري، آرمان محمودي 

سید -4فاطمه فدائی،  -3
 کمال کاظمی تبار

12 18 8 
9
1 

پرورش و حفظ 
هاي ژنتیکی سرمایه

 گوسفندان زل و داالق

 ایران
گنبد 
 کاووس

مقایسه افزایش وزن بره هاي 
نژاد زل در ماههاي مختلف 
فصل چرا در مراتع ییالقی 

 سرعلی آباد گرگان

 حسینی

 ایران دارویی کنگره ملی گیاهان 1391 2 27-28 13
جزیره 
 کیش

Study and comparison of α-

Bisabololoxide B and camphor 
in flower and leaf essence of    

Tanacetum  parthenium ( L.) in 
two different elevation in south 

of Golestan Province 

Gholamreza Naseri, 
Ali salahi , 
Mohammad 
Alazmani 

 ایران کنگره ملی گیاهان دارویی 1391 2 27-28 14
جزیره 
 کیش

Study and qualitative 
comparison of Alkaloids, 
Flavenoids, Tanene and 

saponine of  Tanacetum  
parthenium L. inside flowers in 

two different regions of 
golestan province 

Gholamreza Naseri, 

Ali salahi , hasan 
akbarpoor 

15 18 8 1391 
ملی پرورش و حفظ همایش
هاي ژنتیکی گوسفندان سرمایه

 زل و داالق در دانشگاه گنبد 
 ایران

گنبد 
 کاوس

هاي گیاهی مورد تعلیف  بررسی گونه
 گوسفند داالق در مراتع گمیشان

 محمد حسین اخوت
سایر نویسندگان:محمد 

 غالمعلی غالمی پاسندي

16 20 2 91 
 یدارتوسعه پا شیهما یناول
 ینانمرزنش یکردبا رو يمرزینواح

 گرگان ایران
نقش مرزها و مرزنشینان در امنیت 

 پایدار تولیدات گیاهی

اسدا..  -محمد االزمنی
زیدا..  –کریمی دوست 

 علی صالحی  -میرکاظمی

 گرگان ایران پنبه و صنعت 91 7 13 17
چند گونه مهم  ينقش پسماندها

Amaranthus   بذر پنبه زنی جوانه بر 
 محمد االزمنی

18 25-26 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با 

بیابان زایی و توسعه 
 پایدارتاالبهاي کویري 

 اراک ایران
مهمترین آفات آتریپلکس در 
 آتریپلکسکاریهاي استان گلستان

 سیدمرسل احمدي
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 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

19 25-26 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با 

بیابان زایی و توسعه 
 پایدارتاالبهاي کویري ایران

 اراک ایران
بررسی اجمالی برخی از مهمترین 
ملخهاي خسارتزا در مراتع استان 

 گلستان
 سیدمرسل احمدي

20 25-26 06 1391 
سومین همایش ملی مقابله با 

بیابان زایی و توسعه 
 پایدارتاالبهاي کویري ایران

 اراک ایران
معرفی تعدادي از سرخرطومیهاي 

 در مراتع استان گلستانخسارتزا 
 سیدمرسل احمدي

21 4 07 1391 
همایش ملی فرآورده هاي 
 طبیعی و گیاهان دارویی

 بجنورد ایران
شپشک درمنه، مهمترین آفت گیاه 
 دارویی درمنه در مراتع استان گلستان

 سیدمرسل احمدي

22 4 07 1391 
همایش ملی فرآورده هاي 
 طبیعی و گیاهان دارویی

 بجنورد ایران
مهمترین ملخهاي خسارتزاي گیاهان 

 دارویی مراتع استان گلستان
 سیدمرسل احمدي

23 4 07 1391 
همایش ملی فرآورده هاي 
 طبیعی و گیاهان دارویی

 بجنورد ایران
بررسی مقدماتی تعدادي از حشرات 
خسارتزاي گیاهان دارویی استان 

 گلستان
 سیدمرسل احمدي

24 4 07 1391 
ي همایش ملی فرآورده ها
 طبیعی و گیاهان دارویی

 بجنورد ایران

  ; .Hym) زنبور گالزاي اکالیپتوس)

Eulophidae)    Leptocybe 

invasa  ؛( مهمترین عامل محدود
کننده اکالیپتوس کاریهاي استان 

 گلستان

 سیدمرسل احمدي

25 26-28 02 1391 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

شناسی سرخرطومی بررسی زیست 
 آتریپلکس در استان گلستان

 -سیدمرسل احمدي
 قاسمعلی ابرسجی

26 26-28 02 1391 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

شپشک درمنه درمنه مهمترین آفت 
 درمنه در مراتع استان گلستان

 -سیدمرسل احمدي
 قاسمعلی ابرسجی

27 18 8 91 
پرورش و حفظ 

هاي ژنتیکی هسرمای
 گوسفندان زل و داالق

 ایران
گنبد 
 کاووس

رجحانی گیاهان بررسی ارزش
مرتعی مراتع ییالقی استان 

 گلستان

 حسینی

28 18 8 91 
پرورش و حفظ 

هاي ژنتیکی سرمایه
 گوسفندان زل و داالق

 ایران
گنبد 
 کاووس

بررسی رفتار چرایی دام در مرتع 
 سرعلی آباد گرگان

 حسینی و فیاض

 

 های علمی معتبرصه مقاله علمی در همایشخال

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 19-21 

S
ep

tem
b

er
 

2012 
Resilience of 

agricultural systems 
against crisis” 

 گوتینگن آلمان
Importance of Dwarf Mistletoes 

(Arceuthobium Oxycedri ) in 
Golestan Province on Juniperus 

Polycarpus 

علی  -محمد االزمنی 
اسدا.. کریمی  -صالحی

 دوست

2 5-6 7 91 
همایش ملی فراورده هاي 
 طبیعی و گیاهان دارویی

 بجنورد ایران
گیاهان داروئی شهد زا وگرده زاي استان 

 گلستان
 مقصودلوابرسجی، ، حسینی 

3 5-6 7 91 
مایش ملی فراورده هاي ه

 طبیعی و گیاهان دارویی
 حسینی، ابرسجی و مقصودلو معرفی گیاه داروئی و صنعتی  آگاو بجنورد ایران

4 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

نظام سنتی بهره برداري از مراتع ییالقی 
 استان گلستان

 حسینی
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

5 26-28 2 91 
همایش ملی مرتع و پنجمین 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

بررسی حد بهره برداري مجاز گونه 
Agropyron intermedium 

(Host)P. Beauv.   در سایت سرعلی
 آباد گرگان

 قصریانی -حسینی

6 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

ررسی اثر شدت هاي مختلف برداشت بر 
 Medicago sativa لید علوفه گونهتو

L.  در سایت سرعلی آباد گرگان 
 قصریانی -حسینی

7 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش 
مراتع طبیعی اینچه شوره زار استان 

 گلستان

 -خطیري –حسینی 
 اکبرزاده

8 26-28 2 91 
ین همایش ملی مرتع و پنجم

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

شناسایی گون هاي علوفه اي مراتع 
 منطقه مراوه تپه

 حسینی

9 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

گونه مهم از  5بررسی کیفیت علوفه 
گندمیان دایمی در سه مرحله فنولوژي 

 انمراتع ییالقی استان گلست
 حسینی

10 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

معرفی فلور ، شکل زیستی و پراکنش 
جغرافیایی گیاهان منطقه سر علی آباد 

 گرگان
 حسینی

11 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

بررسی اثر کودهاي شیمیایی و آلی بر 
بهبود طراوت و شادابی گونه هاي 

 مرتعی چهارباغ استان گلس

پارسایی،گالستیان، مصداقی، 
حسینی،آسیایی و مفیدي 

 خواجه

12 26-28 2 91 
پنجمین همایش ملی مرتع و 

 مرتعداري ایران
 بروجرد ایران

ارزیابی اقتصادي استفاده از 
کودهایشیمیایی در مراتع چهارباغ استان 

 گلستان.

لستیان، مصداقی، پارسایی،گا
 حسینی و پاسندي

 

 های فنی/ ترویجی نشریات ترویجی یا دستورالعمل
ف

دي
ر

 

 عنوان

 نوع نشريه
سال 

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه
 نگارنده)گان(اسامي 

ي
فن

ي 
يج

رو
ت

 

 حمید سالمتی -محمد االزمنی  اداره کل منابع طبیعی 1391  * گزیده اي از آفات مهم جنگلها و مراتع استان گلستان 1

 

 آموزش -3

 های آموزشی و پژوهشی اندازی کارگاهطراحی و راه

ف
دي

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاريخ عنوان

 درصد 100 مرکز تحقیقات ساعت 2 91آذر ماه  سنتی مزاج شناسی و کاربرد گیاهان دارویی در طب 1

 100 شهرستان گنبد عاوناداره ت یک روزه 19/11/91 ملخ مهاجر مراکشی در استان گلستان 2
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 های آموزشی و پژوهشی تدریس در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 
بررسی امکان زراعت چوب )صنوبر دورگ متحمل به شوري وخشکی( در 

 مناطق شمال گرگان
هفته پزوهش 

 91سال 
 

سالن دکتر غیومی مرکز 
 تحقیقات کشاورزي

 اداره کل منابع طبیعی استان ساعت 3 4/91/.25 یهاي جنگلها و مراتع استان گلستانآشنایی با آفات و بیمار 2

 اداره کل منابع طبیعی استان ساعت 3 16/8/91 وضعیت ملخ مراکشی در استان گلستان 3

 ساعت 3 19/11/91 ملخ مراکشی و راههاي کنترل آن در دنیا و ایران 4
 سالن اداره تعاون

 شهرستان گنبدکاووس

5 
زنبور گالزاي اکالیپتوس در استان گلستان و روشهاي کنترل آن)هفته منابع 

 (1391اسفندماه -طبیعی
 ساعت 3 16/12/91

مرکز تحقیقات کشاورزي 
 ومنابع طبیعی استان گلستان

 

 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 "ت کشاورزيدر تولید محصوال HACCPضوابط  1
 30لغایت  28

 1391آبان ماه 
18 

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 
 طبیعی گرگان

 مدیریت جهاد کشاورزي گنبد  15/6/1391 توسعه درختان سریع الرشد با تاکید بر زراعت اکالیپتوس 2

  28/9/1391 طب سنتی و گیاهان داروئی 3
مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع 

 طبیعی گلستان

 28/3/91 ارگاه آموزشی آفات و بیماریهاي جنگلها و مراتع شمال کشورک 4
 یک روزه

 ساعت( 8)
 اداره کل منابع طبیعی نوشهر

 BEC 16/12/91آشنایی با سیستم طبقه بندي  5
 یک روزه

 ساعت( 8)
مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع 

 طبیعی استان گلستان

 16/12/91 مخروط افکنه ها در استان گلستان 6
 یک روزه

 ساعت( 8)
مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع 

 طبیعی استان گلستان

 30/12/91و  29 مارکرهاي مولکولی 7
 دو روزه

 ساعت( 16)
مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع 

 طبیعی استان گلستان

 

 تدریس در کالس های آموزشی/ ترویجی

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 مرکز تحقیقات ساعت 2 91آذر ماه  رد گیاهان دارویی در طب سنتیمزاج شناسی و کارب 1

 نمازخانه مرکز 2 91-2-21 خرداد 15بمناسبت بزرگداشت  2

3 
صدا و سیماي مرکز  -ارتقاي فرهنگ تربیتی دینی بعنوان مدرس و مربی قرآنی

 گلستان
 91تا1390

ساعت در 2
 هفته

جمع بسیجیان قاري قرآن 
 انصدا و سیماي مرکز گلست

 صدا و سیماي مرکز گلستان. متعدّد .91تا  1390 نویسندگی ومصاحبه هاي رادیویی و تلویزیونی در راستاي ارتقاي فرهنگ منابع طبیعی  4

 تدریس دروس تربیتی و بصیرتی )از طرح صالحین بسیج( 5
تا  1390
1391 

 متعدّد
در پایگاههاي بسیج و درجمع 

 سرحلقه هاي مربوطه
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ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 موضوع: توکل در مبانی دینیسخنرانی با  6
تا  1390
1391 

 متعدّد
تحقیقات  نمازخانه مرکز
 گرگان

 سخنرانی با موضوع:کضم غیض در مبانی دینی 7
تا  1390
1391 

 متعدّد
تحقیقات  نمازخانه مرکز
 گرگان

 سخنرانی با موضوع: صبر در مبانی دینی 8
تا  1390
1391 

 متعدّد
تحقیقات  نمازخانه مرکز
 گرگان

 

 حبه رادیویی یا تلویزیونیمصا

ف
دي

ر
 

 عنوان
 نوع

 تاريخ محل انجام
 تلوزيوني راديويي

 91اردیبهشت 20 مرکز تحقیقات گرگان.   آفات مهم جنگلهاي استان گلستان 1

 91اسفند 15 مرکز تحقیقات گرگان.   آفات مهم مراتع استان گلستان. 2

 

 برنامه رادیویی یا تلویزیونی

ف
دي

ر
 

 عنوان
 نوع

 تاريخ محل انجام
 تلوزيوني راديويي

1 
اهمیت شناخت فلور گیاهی استان گلستان در برنامه 

 تلویزیونی کشاورزي و توسعه
 ٭ 

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 
 طبیعی، بخش تحقیقات منابع طبیعی

25/12/1390 

 

 سخنرانی علمی
ف

دي
ر

 

 محل برگزاری عنوان
 سطح

 تاريخ
 مركز استان ملي

 ملخ مراکشی و راههای کنترل آن در دنیا و ایران 1
 -سالن اداره تعاون

 شهرستان گنبدکاووس
 *  19/11 /91 

2 
زنبور گالزاي اکالیپتوس در استان گلستان و روشهاي 

 کنترل آن

مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع 
 طبیعی استان گلستان

 *  16/12/91 

3 
یان دایمی در گونه مهم از گندم 5بررسی کیفیت علوفه 

 سه مرحله فنولوژي مراتع ییالقی استان گلستان
 28/2/91   * دانشگاه بروجرد

4 
رجحانی گیاهان مرتعی مراتع ییالقی بررسی ارزش

 استان گلستان
 18/8/91   * دانشگاه گنبد کاووس

 18/8/91   * دانشگاه گنبد کاووس بررسی رفتار چرایی دام در مرتع سرعلی آباد گرگان 5

6 
مقایسه افزایش وزن بره هاي نژاد زل در ماههاي 
 مختلف فصل چرا در مراتع ییالقی سرعلی آباد گرگان

 18/8/91   * دانشگاه گنبد کاووس
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 مسئوليت پژوهشي و اجرايي -4

  نامه های دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان

ف
دي

ر
 

 عنوان
 تعداد

 واحد

 تاريخ

 دفاع
 انجام لمح دانشگاه دانشجو نام

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
بررسی بیوسیستماتیک گونه هاي جنس شیرین بیان 

Glycyrrhiza L. (Papilionaceae)  در رویشگاههاي
 منطقه هیرکانی شمال ایران

8 
21/8/

1391 
 حمیده حسن نژاد

دانشگاه مازندران، دانشکده علوم، 
  ٭ گروه زیست شناسی

2 
اسب جنس دم بررسی بیوسیستماتیک گونه هاي

Equisetum L. (Equisetaceae)  درشمال ایران 
8 

9/11/
1391 

 منا سلیم بهرامی
دانشگاه مازندران، دانشکده علوم، 

  ٭ گروه زیست شناسی

3 
بررسی راهکارهاي ترویج گونه سرو خمره اي و تعیین 

 نقش آن در جلوگیري از تخریب منابع طبیعی
 رضا نوري زرگري 2/9/91 6

اد اسالمی واحد دانشگاه آز
 ورامین پیشوا

 * 

 

 های علمی عضویت در پانل یا کمیته های علمی/اجرایی همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ برگزاری محل برگزاری عنوان همايش

 نقش سطح

 عضو پانل استاني ملي المليبين
عضو كميته 

 علمي/اجرايي

1 
همایش ملی گیاهان 

 دارویی
 استان گلستان 

 کمیته  علمی( پیگیري هاي دبیرخانه)
 92اردیبهشت 

 *   * 

 

 های فنیعضویت در کمیته 

ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

        بخش منابع طبیعی کمیته فنی منابع طبیعی 1

 7   *    سازمان جهاد کشاورزي 33کمیسیون ماده  2

3 
وه منابع طبیعی و آبخیزداري کارگر

 استان
 122594 8/11/91  ×    

4 
در  کارگروه آموزش و پژوهش

کمیته راهبردي گیاهان دارویی 
 استان گلستان

مرکز تحقیقات کشاورزي 
 و منابع طبیعی گرگان

1/283/3343 
28/4/

1391 
 50   ٭ 

  *      مرکز عضو کمیته فنی بخش 5

  *      مرکز عضو شوراي اداري مرکز 6

  *      مرکز عضو شوراي پژوهشی مرکز 7

    *    مرکز عضو شوراي تحقیقات مرکز 8

9 
عضو کارگروه تخصصی منابع 

 طبیعی و آبخیزداري
    *    مرکز

  *       کارگروه جنگل صنوبر 10
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ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

11 
کمیته گیاه شناسی و گیاهان 

 دارویی
    *    مرکز

 100 *      سید علی حسینی شنماینده اعضاء هیئت علمی بخ 12

13 
و عضو کمیته فنی بخش منابع 

 طبیعی
 50 *      سید علی حسینی

 100  *  - - مرکز سید علی حسینی عضو کمته گیاهان دارویی 14

15 
شرکت در کمیته استعدادیابی 

 اراضی
 20      مرکز سید علی حسینی

 

 شرکت در جلسات فنی

ف
ردي

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

1 
شوراي پژوهشی، کمیته هاي فنی و 
 کارگروه هاي تخصصی مربوطه

 50   ٭  8/11/1391 1/283/8521 گرگان

 جنگل و مرتع جلسات گیاهپزشکی 2
منابع طبیعی استان 

گلستان و دفتر جنگلهاي 
 شمال در چالوس

  * *   
 زبیش ا

 ساعت 100

 

 تقدیر و تشویق

ف
دي

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاريخ
 مركز استاني ملي

1 
برپایی نمایشگاه هفته پژوهش خانواده بزرگ 

 1391جهادکشاورزي استان گلستان در آذر ماه سال 
 91دي ماه   *  ریاست مرکز

 همکاري در برگزاري هفته منابع طبیعی و آبخیزداري 2
نابع طبیعی و آبخیزداري مدیر کل م

 استان گلستان
 *  21/1/91 

 21/11/1391 *   ریاست مرکز جشنواره فرهنگی ورزشی ایام ا... دهه فجر 3

 

 های اجراییمسئولیت 

ف
دي

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعاليت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
اي

 

ش
بخ

كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
يي

ر
 

 تاريخ تا تاريخ از تاريخ شماره

 ادامه دارد    مسئول گروه جنگل     * 1

 ادامه دارد    رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی   *   2

 تا کنون 3/2/89 2/3/89 16/144 مسؤل ایستگاه    * * 3
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ف
دي

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعاليت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
اي

 

ش
بخ

كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
يي

ر
 

 تاريخ تا تاريخ از تاريخ شماره

 تا کنون 11/11/90 11/11/90 1/283/8746 سرپرست برنامه و بودجه مرکز    * * 4

5      
ه راهبردي گیاهان مسئول هماهنگی امور دبیرخانه کمیت
 دارویی استان

 ادامه دارد 6/11/90 6/11/90 1/283/8542

 ادامه دارد 24/2/90 2/90/.24 16/110 مرکز  مسئول کار گروه پژوهشی گیاهان دارویی      6

7      
صنعت و بازرگانی گیاهان _عضو  کار گروه زراعت

 استان دارویی
 ادامه دارد 6/11/90 2/90/.24 16/110

 ادامه دارد 6/11/90 6/11/90 1/283/8542 استان  عضو کار گروه آموزش و پژوهش گیاهان دارویی      8

9      
گیاهان  -طب سنتی -دارویی –عضو کار گروه ژزشکی 

 استان  دارویی
 ادامه دارد 6/11/90 6/11/90 1/283/8542

 تاکنون 28/1/85   مسئول ایستگاه تحقیقات چالکی    *  10

11      
 کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی
 ادامه دارد 88از مرداد   

 اکنون 89-1-1   مسوول گروه حمایت و حفاظت     * 12

 28/12/91 1/1/91 30/3/91 16/151 گروه مرتع     * 13

 تاکنون 8/6/1390 8/6/1390 1/283/4700 مسئول اطالع رسانی  *    14

 

 های دانش محوراليت فع -5

 های جدید برای ایرانکشف و معرفی گونه ها و میزبان 

ف
دي

ر
 

 عنوان

 ثبت محل

 مجريان اسامي محل ثبت ثبت تاريخ
 ايران

 نام) كشور خارج

 (كشور

 غالمعلی غالمی     معرفی کلن هاي برتر  صنوبر 1

2 
دو گونه مقاوم به زنبور گالزاي اکالیپتوس)گونه هاي 

 توس میکروتکا و اکالیپتوس سارجنتی(اکالیپ
*    

 -محمد االزمنی
 اسداهلل کریمی دوست

 

 داوری متون علمی

ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

1 
بررسی سازگاري دوازده رقم زیتون جهت جنگلکاري به صورت دیم 

 در مناطق کم بازده استان بوشهر
 27/8/91 مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

2 
و توسعه زراعت چوب در بین روستائیان کشور، اهمیت ها و ترویج 

 راهکارها
ترویجی حفاظت و بهره برداري از منابع  -مجله علمی

 طبیعی )گرگان(
10/12/91 

3 
در جنگل  Carpinus orientalisبررسی سیستماتیک جمعیت هاي 

 هاي هیرکانی شمال ایران
گاه پایان نامه کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی دانش

 مازندران
28/6/1391 

 17/2/91 مجله منابع طبیعی مقاله 1داوري  4



 

 

90 

 

ف
دي

ر
 

 تاريخ مجله/همايش عنوان

5 
در مناطق غرب  P. albaو  Populus caspicaبررسی تنوع ژنتیکی 

 trnL-Fجنگل هاي هیرکانی ایران با استفاده از مارکر مولکولی 

پایان نامه کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی دانشگاه 
 مازندران

28/6/1391 

6 -New records of the family Poaceae from Iran Iranian Journal of Botany (ISI) 1/1391 

7 Minuartia sabalanica (Caryophyllaceae), a new species 
from new Iran 

Iranian Journal of Botany (ISI) 1/1391 

8 
The Systematic significance of seed micro-morphology 
in Stellaria L. and its closest relatives (Caryopyllaceae) 

in Iran 
Iranian Journal of Botany (ISI) 28/1/1391 

9 The Comparison of RAPD, ISSR and SSR markers for 

genetic variation analysis among Iranian pomegranates 
(AJCS), Australian Journal of Crope Science 

(ISI) 
2/1391 

 مورد خالصه مقاله جهت شرکت در کنفرانس 6 10
فدهمین کنفرانس سراسري و پنجمین کنفرانس بین ه

 المللی زیست شناسی ایران
5/1391 

 عنوان مقاله 7 11
فصلنامه پژوهشی علوم جنگل و چوب دانشگاه علوم 

 کشاورزي گرگان
 91طی سال 

12 
ه فستوکا روبرا در تعیین مناسب ترین حد بهره برداري مجاز گون

 مرتع جاشلوبار سمنان
 2/6/91 حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی

13 
پذیرش قرق مراتع ، مطالعه موردي مراتع بزداغی استان 

 خراسان شمالی
 91-6-1 حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی

14 
پذیرش قرق مراتع ، مطالعه موردي مراتع بزداغی استان 

 خراسان شمالی
 91-8-1 حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی

15 
هاي آبخیز بندي عوامل مؤثر بر تخریب مراتع حوزهبررسی و رتبه

 استان گلستان از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی
 91اردیبهشت  حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی

16 
 بررسی مزایاي گونه علف گندمی شبدر سفید در مقایسه با سایر

 گونه هاي علف گندمی
 91اردیبهشت حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی

17 
   Thymus daenensis مقایسه ترکیب هاي اسانس آویشن دنایی

 T. vulgaris با آویشن باغی T.kotschyanus  ، آویشن کوهی
 کشت شده در قزوین

 27/1/91 پژوهشنامه کشاورزي و منابع طبیعی قزوین

 

 های پژوهشی و فناوری ایی نمایشگاهمشارکت در برپ

ف
دي

ر
 

 درصد مشاركت تاريخ برگزاری محل برگزاری عنوان

 100 30/9/91-25 مرکز تحقیقات خانواده بزرگ جهاد کشاورزي 91برپایی نمایشگاه ارایه دستاوردهاي پژوهشی سال  1

 10 24/3/91تا21 تهران نمایشگاه گیاهان دارویی 2

 ژوهشی، یافته ها و توانمندیهاي تحقیقاتی مرکزپنمایشگاه دستاوردهاي  3
سالن ورزشی 

 مرکز
 ساعت 30 25/9/1391

 

 ی گزارش تحلیلی(بازدیدهای فنی )با ارایه 

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل بازديد مجری برگزاری عنوان
 سطح

ي
مل

استان 
 

مركز
ش 

بخ
 

1 
 جاده يدرختکار دیبازد یفن گزارش

 کتول آباد یعل يکمربند
 سبزه سازان گلستانشرکت گل 

فضاي سبز کمربندي 
 شهرستان علی آباد کتول

17/1/91 
20/2/91 

 *   



 

 

91 

 

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل بازديد مجری برگزاری عنوان
 سطح

ي
مل

استان 
 

مركز
ش 

بخ
 

2 
فنی از پسته ها و انار منطقه مراوه  دیبازد

 تپه
   *  19/4/91 پسته و انار مراوه تپه ستاد مرکز و مدیریت باغبانی

   *  91مهر ایستگاه کمالی سید زید ا... میرکاظمی وضعیت فعلی اکالیپتوس گلوبلوز 3

4 
بازدید از پروژه کوتاه مدت اکالیپتوس 
بهمراه دکتر مدیر رحمتی و مهندس 
 قاسمی از موسسه جنگلها و مراتع

     اردیبهشت ایستگاه گنبد کاوس 

5 
بازدید از پروژه کوتاه مدت صنوبر بهمراه 
 دکتر مدیر رحمتی و مهندس قاسمی

   *  اردیبهشت ایستگاه ورسن 

6 
پروژه سازگاري صنوبر بهمراه بازدید از 

 دکتر مدیر رحمتی و مهندس قاسمی
   *  اردیبهشت ایستگاه چالکی 

7 
 جاده يدرختکار دیبازد یفن گزارش

 کتول آباد یعل يکمربند
 شرکت گل سبزه سازان گلستان

فضاي سبز کمربندي 
 شهرستان علی آباد کتول

17/1/91 
20/2/91 

 *   

8 
ریشم باف گزارشی از طغیان پروانه اب

 ناجور در جنگلهاي استان
   *  1391خرداد  زیارت -جنگلهاي بندرگز اداره کل منابع طبیعی

 اداره کل منابع طبیعی ملخ مهاجر مراکشی در استان گلستان 9
گنبد کاووس و تپه هاي 

 قراقر آق قال
فروردین 
1391 

 *   

 یعیاداره کل منابع طب پیگیري طغیان پروانه زمستانه خالدار 10
علی -جنگلهاي گرگان

 کردکوي -بندرگز -آباد

فروردین و 
اردیبهشت 
1391 

 *   

11 
بررسی اقدامات انجام شده در مورد 

خشکیدگی درختان آزاد در پارک جنگلی 
 دلند

 پارک جنگلی دلند اداره کل منابع طبیعی
فروردین و 
اردیبهشت 
1391 

 *   

12 
بررسی اقدامات انجام شده در مورد 

 ذغالی بلوط پوسیدگی
 پارک جنگلی قرق اداره کل منابع طبیعی

فروردین و 
اردیبهشت 
1391 

 *   

 جنگلهاي بندرگز اداره کل منابع طبیعی بیماري خشکیدگی شمشاد جنگلی 13
آذر و بهمن 

1391 
*    

 زاي اکالیپتوسزنبور گال 14
مرکز تحقیقات و اداره کل منابع 

 طبیعی
 اکالیپتوس کاریهاي استان

طی سال در 
1391 

 *   

 

  تولید و تکثیر بذر

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

1 
کشت چهار گونه گراس و سه گونه فورب جهت 

 ازدیاد بذر
 1391بهمن و اسفند  بخش منابع طبیعی طرح مهمترین نباتات مرتعی

 91 ه چالکیایستگا ریال 8550000اصله تاکنون2290فروش نهال به تعداد  فروش نهال اکالیپتوس 2
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 بخش تحقیقات 

 علوم دامی
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در چهار گرایش تحقیقاتی تغذیه، و هم اکنون تاسیس  1367هاي موجود دراستان در سال این بخش با توجه به پتانسیل
بندي توجه به اولویت اسب و تک سمیان  فعالیت دارد. بخش تحقیقات علوم دامی با ،دام و مرتع، گوسفند و بز

، پیشنهاد و ارائه و ضمن هماهنگی با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بااستان معضالت  کالت ومش، هاپتانسیل
و اجرائی هاي دستگاهامکانات  وري ازبهرهبا  زنبورعسل و، طیور دام ودر خصوص هاي تحقیقاتی مدون طرح اجراي
بکارگیري  ح علمی نیروهاي تخصصی ودانشگاهی، ارتقاء سط مراکز علمی و مردمی، برقراري ارتباط باهاي تمشارک

شتر، زنبورعسل،  گوسفند و بز،گاو،  هائی نظیرپرورش دام مانندعلوم دامی مختلف هاي هاي الزم در سایر زمینهتخصص
 :دشابفعالیت میپژوهش و  در حال  ماکیان و ... به منظور نیل به اهداف زیر

بانک و بعنوان  آنهاحفظ و ارایه راهکارهاي مناسب به منظور ی هاي دام بومهاي تودهویژگی شناسائی خصوصیات و -

  .استانژنی ذخائر 
 .هاي خالص موجود استانتوده هاي پربازده ازآمیخته يامکان پدیدآور ،اصالح نژاد ،به گزینی -
 .در تغذیه دام و طیوراستفاده مواد غذایی قابل  استانی شناسایی منابع جدید -
 ضایعات کشاورزي جهت خوراک دام و طیور. آوريعملنگهداري و هاي شیوهترین تعیین مناسب -
 .عسل زنبور طیور و دام واي منطقه شپراکنپژوهش در   -
  .کمی تولیدات دامی استان وی افزایش بهبود کیف عملی در هاي علمی وروش استفاده از -
 .طیور ه سازي جایگاه دام وبهین مصالح بومی در مواد و بردکار زمینه معماري و درپژوهش  -
 .تحقیقات علوم دامی در اجرا مشارکت بخش خصوصی تحقیق وفی ما بین ارتباط و افزایش هاي گسترش راهبررسی  -

عضو هیات علمی و کارشناس محقق  10براي دستیابی به اهداف ذکر شده، این بخش در حال حاضر با دارا بودن حدود   
پروژه و هاي تحقیقاتی ذکر شده همکاران بخش سبب گشته تاکنون باشد. لذا شرایط و فعالیتیدار وظایف محوله معهده
هاي تحقیقاتی مختلفی در زمینه استفاده بهینه از بقایاي محصوالت زراعی و کشاورزي و ضایعات گوناگون طرح

چنین در خصوص زنبور عسل( و همسب، شتر، طیور و کارخانجات در استان، بررسی وضعیت دام و طیور )گوسفند، گاو، ا
 ، مورد پژوهش قرار گیرد.ح نژاد دام و طیور و مشکالت آنهابررسی مسائل مربوط به تغذیه، پرورش و اصال

زنده یاد مهندس کمالی و تحقیقات هاي عملی بخش تحقیقات علوم دامی عالوه بر اجرا در دو ایستگاه فعالیت    
 شود. هاي دام و طیور مردمی نیز انجام میعطاآباد، در واحدتحقیقات ایستگاه 

 هاي تحقیقاتی در آزمایشگاه  آنالیز موادها و طرحطیور جهت پروژه هاي مواد مربوط به خوراک دام وضمناً تمامی تجزیه
 دهیگیرد که عالوه بر سرویسصورت می هاي آنالیز مواد غذایی بوده،گاهترین دستغذایی  بخش که  مجهز به پیشرفته

هاي همجوار نیز فعال هاي مختلف استان، در ارایه خدمات به متقاضیان از استانهاي اجرایی و بخشبه دستگاه
 باشد. می
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 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 پايان شروع پروژه طرح
مجری 

 مسئول

مجری/م

 جريان
 همکار/همکاران

1 
وش هاي همزمانی فحلی با سیدر ارزیابی ر

بر عملکرد تولید مثل خارج فصل در میش 
 هاي داالق

03-40207-084-
87 

 * 90 91  
رضا 
 کمالی

مختار مهاجر محمد پاسندي رحمت 
ا.. سمِعی سید مهدي حسینی 

ابوالحسن صادقی پناه هحمد تقی 
 زمانی نعمت مقصودلو

2 
بررسی شیوع کتوز و رابطه آن با روزهاي 

هی، شکم و اوج تولید در گاوهاي شیرد
 شیري نژاد هلشتاین

      
عبداهلل 
 سمیعی

 عبداهلل کاویان

3 
تعیین ارزش غذایی سویا علوفه اي سیلو 
شده و سطح مناسب آن در پروار بره هاي 

 نر

02-40202084-
83 

  اخوت * 1392 1390  *

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 پايان شروع پروژه طرح
مجری 

 مسئول

مجری/م

 جريان
 همکار/همکاران

1 
تعیین اهداف و برنامه اصالحی براي نژاد 

 گوسفند داالق
88009-8802-
13-57-14 

  1/3/89 1/3/92 
مختارعلی 
 عباسی

عبداله 
 کاویان

مختارعلی  -سیما ساور سفلی
سیداصغر  -عبداله کاویان -عباسی

 قر صیادنژادمحمدبا -نعمتی

 تعیین خصوصیات سیلوي خردل علوفه اي 2
90030-13-
57-2 

  1390 1391  
عبداله 
 کاویان

عباسعلی  -محمد پاسندي
 رضاکمالی-سلیمانی

3 
تعیین روش مناسب سیلو نمودن علوفه 

 تریتیکاله وقابلیت هضم آن
87054-13-
57-4 

*  1388   
قدرت اله 
 شاهی

 محمد پاسندي،  فضایلی،  اخوت، 
 قره جه

4 
 تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم

(Invitro گونه هاي)و قلیایی مراتع شور
 گلستان

88020-13-
57-2 

*  20/5/88 20/5/91  
محمد 
 پاسندي

حبیب اله مقصودلو، ابولفضل 
 عباسی، اخوت، شاهی، جعفرپور

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 پايان شروع پروژه طرح
مجری 

 مسئول

مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

1 
مقایسه راندمان تولید مثلی گاو مونت 
 بیلیارد و هلشتاین در استان گلستان

      
عبداله 
 کاویان

 تخله _پاسندي, برسالنی 

2 
ارزیابی روش هاي همزمانی فحلی با 

سیدر بر عملکرد تولید مثل خارج فصل در 
 القمیشهاي دا

03-40207-
084-87 

 * 2/88 11/90  
رضا 
 کمالی

مختار مهاجر ، ابوالحسن 
صادقی پناه، محمد پاسندي، 
 رحمت سمیعی، سید مهدي 
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي تاريخ نوع

 پايان شروع پروژه طرح
مجری 

 مسئول

مجری/

 مجريان
 همکار/همکاران

3 
بر میزان بره زایی  PMSGبررسی اثر دوز 

 گوسفندان عشایر  استان گلستان
    *  در حال تصویب

مختار 
 مهاجر

 

 

 حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان(طرح یا پروژه پیشنهادی )مصوب در شورای ت

ف
دی

ر
 

 عنوان
تاریخ  نوع

 تصویب

 اسامی

 همكار/همكاران مجري/مجریان مجري مسئول پروژه طرح

1 
بررسی وضعیت مدیریت و ساختمان سیلوي علوفه در گاوداري 

  عبداله کاویان   *  هاي استان گلستان

2 
با استرس براي مقابله  coolingمقایسه روشهاي مختلف 

 گرمایی در گاوداري هاي صنعتی استان گلستان
  عبداله کاویان   * 

3 
مقایسه عملکرد تولید مثلی مونت بیلیارد و هلشتاین در شرایط 

 استان گلستان
  عبداله کاویان   * 

4 
استفاده از سطوح مختلف خردل علوفه اي سیلو شده در جیره 

 غذایی گوسفندان پرواري
  یانعبداله کاو   * 

  عبداله کاویان   *  تعیین میزان ابتالء به لنگش در گاوهاي شیري استان گلستان 5

6 
بدون تغذیه تکمیلی بر  PMSGبررسی تزریق دزهاي متفاوت 

  مختار مهاجر   *  عملکرد تولید مثل گوسفندان زل

7 
قبل و بعد از خروج سیدر بر  PMSGبررسی زمان هاي مختلف 

  مختار مهاجر   *  گوسفندان زلعملکرد تولید مثل 

8 
بررسی روش هاي مختلف پرورش بره هاي تازه متولد شده بر 

  مختار مهاجر   *  وزن از شیر گیري در نژاد زل

9 
بر عملکرد تولید مثل خارج  eCGارزیابی زمان و دز تزریق 

 فصل در میش هاي داالق
  رضا کمالی   * 

10 
ارقام سورگوم علوفه اي مقایس ارزش غذایی و خواص کیفی 

 سیلو شده در استان گلستان
  محمد پاسندي   * 

11 
تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم خلر علوفه اي  در چهار 

 مرحله رشد
  محمد پاسندي   * 

  عبداله سمیعی   *  بررسی فراوانی کتوز در گاوهاي شیري نژاد هلشتاین ایران 12

13 
ن ها در ذرت سیلو شده گاوداري بررسی میزان مایکوتوکسی

  عبداله سمیعی   *  هاي شیري استان گلستان

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح(

ف
ردي

 

 عنوان
شماره 

 فروست

محل انجام 

 فعاليت

 اسامي تاريخ انجام

 همکار مجری مجری مسئول پايان شروع

1 
تعیین روش مناسب سیلو نمودن 

 قابلیت هضم آن علوفه تریتیکاله و
  30/9/91 30/2/90 گلستان 

قدرت ا.. 
 شاهی

محمد پاسندي، فضایلی، اخوت،  
 قره جه، زمانی، سیدمهدي حسینی
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ف
ردي

 
 عنوان

شماره 

 فروست

محل انجام 

 فعاليت

 اسامي تاريخ انجام

 همکار مجری مجری مسئول پايان شروع

2 
اصالح نژاد زنبور عسل در جمعیتهاي 

 بسته
 نامحدود 1385 گلستان 

مدیریت و بهبود 
دامی معاونت 

 جهادکشاورزي کشور
  عبدالحلیم کر

 
 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش

ف
دي

ر
 

 ماره مصوبش عنوان
 اسامي انجام تاريخ

 همکار مجری مجری مسئول پايان شروع

1 
بررسی وضعیت کتوزیس و تاثیر آن برتولید 

 و ترکیب شیر گاوهاي هلشتاین
85035-0000-02-

210000-084-2 
86 89  

عبداله 
 سمیعی

حسن فضائلی، غالمرضا قربانی، 
ابوالفضل عباسی، رضا کمالی، 

 اسندقدرت ا.. شاهی، محمد پ

2 
تعیین روش مناسب سیلو نمودن علوفه 

 تریتیکاله وقابلیت هضم آن
87054-13-57-4 30/2/90 30/9/91  

قدرت اهلل 
 شاهی

محمد پاسندي، فضایلی، اخوت،  
 قره جه، زمانی، سیدمهدي حسینی

3 
مرحله چهارم اصالح نژاد زنبور عسل در 

 جمعیتهاي بسته
 1390 1391  

عبدالحلیم 
 کر

 

  1/1/92 1/7/90 2-57-13-90030 خصوصیات سیلویی خردل علوفه اي تعیین 4
عبداله 
 کاویان

 محمد پاسندي,رضا کمالی

5 
تعیین اهداف و برنامه اصالحی براي 

 نژاد گوسفند داالق
88009-8802-13-

57-14 
1/3/89 1/3/92  

عبداله 
 کاویان

مختارعلی  -سیما ساور سفلی
 -سیداصغر نعمتی -عباسی

 ادنژادمحمدباقر صی

6 

 Inتعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم)

vitro گونه هاي مهم مراتع شور و قلیایی)
 استان گلستان

88020-13-57-2 20/5/88 20/5/91  
محمد 
 پاسندي

حبیب اله مقصودلو، ابولفضل 
عباسی، حسینی، اخوت، شاهی، 

 جعفرپور

 

 انتشارات -2

 ISIمقاله 

ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضريب 

ال تاثير
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

ي
رس

فا
ي 

س
لي

نگ
ا

 

1 
Investigation of quality characterics of 

pearl millet silage 
 * 

Intl.Res. J. Appl. 
Basic. Sci. 

 2012 )9 (3  
Kamali.R.,A. Toghdory, M. 

Mohjer.,S.A. mirhadi, H. 
gholami 

2 

Effects of Energy Level and PMSG 
Dose on R+eproductive Performance 
of Zel Ewes Bred to Shal or Zel Rams 

 * 
Journal of Animal 

and Veterinery 
Advances 

 2012 11  )6 (  M. Mohajer 

3 

Genetic variability of calpastatin and 
calpain genes in Iranian Zel sheep 
using PCR-RFLP and PCR-SSCP 

methods 

 * 
Iranian Journal of 

Biotechnology 
 2012 10)2 (  

ELENA  Dehnavi, Mokhtar 
Mohajer 

4 
Effects of nonfiber carbohydrate of 
diet and PG on SCK in dairy cows 

 * 
Intl.Res. J. Appl. 

Basic. Sci. 
 2012   

Samiei.Ghorbani, Liang, 
Hirooka, Ansari, Tabatabai 
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ف
دي

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضريب 

ال تاثير
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

ي
رس

فا
ي 

س
لي

نگ
ا

 

5 
Effects of late flushing and ewe breed 

on lamb mortality at birth 
 * 

International 
Research Journal 
of Applied and 
Basic Sciences 

 2013 4)1 ( 
231-
233 

Mokhtar Mohajer, 

A.R Alimon, H.B.Yaakub 
,A,N, Naslagi 
A, Toghdory 

and Reza Kamali, , 

6 

Association between Yearling Weight 
and Calpastatin and Calpain Loci 

Polymorphism in Iranian Zel Sheep 

 * 
Iranian Journal of 
Applied Animal 

Science 

 2012 2 (2)  

Elena Dehnavi1, Mojtaba 
Ahani Azari, Saeed Hasani, 
Mohammad Reza Nassiry, 

Mokhtar Mohajer, Ali Reza 
Khan Ahmadi 

7 

Genetic variability of calpastatin and 

calpain genes in  Iranian Zel sheep 
using PCR-RFLP and PCR-SSCP 

methods 

 * 
Iranian Journal of 

Biotechnology 
 

April 
2012 

Vol.10, 
 No. 2 

 

Elena Dehnavi1, Mojtaba 
Ahani Azari, Saeed Hasani, 
Mohammad Reza Nassiry, 
Mokhtar Mohajer, Ali Reza 

Khan Ahmadi 

8 

Polymorphism ofMyostatin Gene in 
Intron 1 and 2 and Exon 3, 
and Their Associations with 

YearlingWeight, Using PCR-RFLP 
and PCR-SSCP Techniques in Zel 

Sheep 

 * 
Biotechnology 

Research 
International 

 
23 

April 
2012 

Volum
e 2012 

 

Elena Dehnavi1, Mojtaba 
Ahani Azari, Saeed Hasani, 
Mohammad Reza Nassiry, 
Mokhtar Mohajer, Ali Reza 

Khan Ahmadi 

9 
Investigation of quality characteristics 

of pearl millet silage 
 * 

International 

Research Journal 
of Applied and 
Basic Sciences 

 2012 3 (9)  

Reza Kamali, Abdolhakim 

toghdory, Mokhtar Mohajer, 
Seyed Ahmad Mirhadi and 

Hosein Gholami 

10 

Effects of diets enriched in different 
sources of fatty acids on reproductive 

performance of Zel sheep 
 * 

Iranian Journal of 
Veterinary 

Research, Shiraz 
University 

310-
316 

2012 

Vol. 
13, No. 
4, Ser. 
No. 41 

 

Akbarinejad, V.1; Niasari-
Naslaji, A.1 

; Mahmoudzadeh, H. 
and Mohajer, M. 

 
 پژوهشی -مقاله علمی

ف
دي

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامي

1 
بررسی اثر افزودن مالس بر کیفیت سیالژ ساقه و 

 برگ ذرت شیرین
 محمد پاسندي، عبداله کاویان، رضا کمالی  1391 1391 پژوهش و سازندگی

2 
-هاي خون برهتأثیر پودر سیر بر عملکرد و فراسنجه
 هاي پرواري نژاد داالق

مجله تحقیقات دام و 
 طیور دانشگاه بیرجند

 7الی  1
1391
 دي

 1جلد 
 2شماره 

بی احمد بازیار، نور محمد تربتی نژاد، مجت
 آهنی آذري، مختار مهاجر و ماریا امینی

3 
بررسی ارزش غذایی علوفه خلر علوفه 

(در چهار مرحله رشد در  Lathyrus sativusاي)
 شهرستان گرگان

نشریه علوم دامی 
 ()پژوهش و سازندگی

زمستان 
89   

محمد پاسندي,عبداله کاویان ,محمدعلی 
 دري

 

 برهای علمی معتمقاله علمی کامل در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 
هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 

 دانشگاه گنبد
 گنبد ایران

نگرشی پیرامون وضعیت گله داري 
 گوسفند استان گلستان

جه ، قره  عبدالحلیم کر ، قره
 باش و مهاجر
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

2 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 
هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 

 دانشگاه گنبد
 گنبد ایران

مقایسه قابلیت هضم کاه آفتابگردان 
 و کاه کاه گندم در گوسفند داالق

عبداله کاویان ,محمد پاسندي, 
 علیرضا برسالنی

3 18 8 1391 
حفظ سرمایه  همایش ملی پرورش و

هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 
 دانشگاه گنبد

 گنبد ایران
بررسی قدرت پروار گوسفند داالق و 

 بز بومی استان گلستان

عبداله کاویان ,قربان محمد آنه 
قره جه,آشورمحمد قره باش 

 ,محمد پاسندي

4 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 

الق هاي ژنتیکی گوسفندان زل و دا
 دانشگاه گنبد

 گنبد ایران
بررسی اثر نژاد و جایگاه بر عملکرد 
پروار گوسفند داالق و زل در استان 

 گلستان

عبداله کاویان ,قربان محمد آنه 
قره جه,آشورمحمد قره باش 

 ,محمد پاسندي

5 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 
هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 

 دانشگاه گنبد
 یرانا

گنبد 
 کاووس

بررسی ارزش غذایی کاه باقال در 
 گوسفند داالق

محمد پاسندي ,عبداله کاویان, 
 حسین اخوت

6 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 
هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 

 دانشگاه گنبد
 ایران

گنبد 
 کاووس

بررسی ارزش غذایی )خوشخوراکی و 
سفند قابلیت هضم( کاه کلزا در گو

 داالق

محمد پاسندي, آشورمحمد قره 
باش, قربان محمد آنه قره 

 جه,عبداله کاویان

7 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 
هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 

 دانشگاه گنبد
 ایران

گنبد 
 کاووس

مقایسه ارزش غذایی دانه هاي 
روغنی با کاه غالت به روش 

Invivo 

اله محمد پاسندي, عبد
کاویان,محمد حسین اخوت 

 ,برسالنی علی رضا

8 18 8 1391 
همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه 
هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 

 دانشگاه گنبد
 ایران

گنبد 
 کاووس

بررسی ارزش غذایی )خوشخوراکی و 
قابلیت هضم( کاه کلزا در گوسفند 

 داالق

محمد پاسندي, آشورمحمد قره 
نه قره باش, قربان محمد آ

 جه,عبداله کاویان

 

 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 91 آبان 18 1
 سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش

 داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي
 گنبد ایران

خوراک و  مصرف بر سیر پودر تأثیر

 شکمبه بره هاي نژاد داالق 

احمد بازیار، نور محمد تربتی 
نژاد، مجتبی آهنی و مختار 

 مهاجر

 91 آبان 18 2
 سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش

 داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي
 گنبد ایران

بر خون متابولیتهاي بر سیر پودر تأثیر

 پرواري نژاد  داالق ه هاي

زیار، نور محمد تربتی احمد با
نژاد، مجتبی آهنی و مختار 

 مهاجر

 91 آبان 18 3
 سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش

 داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي
 گنبد ایران

گوسفن پرورش اقتصادي بازده مطالعه

 شهرستان مینودشت در د

  مرضیه کرامت لو

باش،مختار  قره محمد ،آشور
 مهاجر

 91 آبان 18 4
 سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش

 داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي
 گنبد ایران

ش در گوسفند پرورش وضعیت مطالعه
 هرستان مینودشت

  مرضیه کرامت ل،و

باش ومختار  قره محمد آشور
 مهاجر

 91 آبان 18 5
 سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش

 داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي
 گنبد ایران

گ داري گله وضعیت نپیرامو نگرشی

 دراستان گلستان وسفند

کر  عبدالحلیم

جه ،  قره آنه محمد ،قربان

باش و مختار  قره آشورمحمد
 مهاجر
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 آموزش -3

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر 

ف
دي

ر
 

 نيمسال سال تحصيلي
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصيلي مقطع

 دانشگاه

ي
دان

ار
ك

ي 
اس

شن
ار

ك
 

ي
يل

کم
ت

 

 دانشگاه گنبد   * اصول سوارکاري 3 دوم 1391-1390 1

 3 ترم دوم 1391-1390 2
شناخت اندام هاي حرکتی و مکانیسم 

 حرکت
 دانشگاه گنبد   *

 دانشگاه گنبد   * تآسیسات و ساختمان هاي پرورش اسب 2 ترم دوم 1391-1390 3

 د شهردانشگاه پیام نور آزا  *  ساختمان و تاسیسات دامپروري 3 1 90-91 4

 بهاران   * دامپروري عمومی 6 دوم 1391-1390 5

 دا نشکده غلو م دامی پردیس * *  واحد عملی تغذیه در پردیس  دوم 1391-1390 6

 مجتمع آموزشی    اصول و مبانی دامپروري عمومی 2 2 90-91ترم دوم  7

 3 اول 92-91 8
اصول اقتصاد و سر پرستی واحد هاي 

 طیورپرورش 
 علمی کاربردي جهاد استان مرکز   *

 مرکز علمی کاربردي جهاد استان  *  بیوشیمی تغذیه 2 دوم 92-91 9

 

 های آموزشی و پژوهشی اندازی کارگاهطراحی و راه

ف
دي

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاريخ عنوان

 روزانه لوم دامیعازمایشگاه  سال2 91 یال 90 همکاري با معاونت امور دام گلستان  1

 

 های آموزشی و پژوهشی یس در کارگاهتدر

ف
دي

ر
 

 محل مدت )ساعت( تاريخ عنوان

 آزمایشگاه تغذیه ساعت 72 91خردادماه  اموزش کارشناسان مزرعه نمونه  1

 مرکز تحقیقات گلستان 3 28/9/91 مدیریت میش طی دوره آبستنی سنگین 2

 

 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه

ف
دي

ر
 

 ختاري عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 جهاد کشاورزي گلستان 6 30/6/91 دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم و چالشهاي صنعت نوغانداري 1

 مرکز تحقیقات گلستان Manure scouring 27/9/91 3مدیریت تغذیه گاوهاي شیري به روش  2

 مرکز تحقیقات گلستان 3 27/9/91 مدیریت گاوهاي تازه زا 3

 مرکز آموزش استان 6 6/6/91 وزشی پرورش کرم ابریشم و چالش هاي صنعت نوغانداريدوره آم 4
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ف
دي

ر
 

 ختاري عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 مرکز آموزش استان 18 19/10/91 امید دوره آموزشی ایمنی زیستی در بخش کشاورزي و 5

   کارگاه آموزشی تولید و ارزیابی سیالژگیاهان علوفه اي 6
مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان گنبد 

 کاووس

 ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان   روز مزرعه  ذرت برپایی 7

8 
هم اندیش برنامه هاي تحقیقات علوم دامی در راستاي اهداف ملی و 

 سند چشم انداز توسعه کشور
 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  

   دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی 9
مجتمع  -معاونت ترویج و آموزش

 زي گلستانآموزش جهاد کشاور

   کارگاه آموزشی ارزیابی کیفی سیالژذرت 10
مرکزتحقیقات کشورزي و منابع طبیعی 

 استان گلستان

 مشهد مقدس   شرکت در اولین کنگره ملی شتر 11

  
 تدریس در کالس های آموزشی/ ترویجی

ف
دي

ر
 

 محل مدت )ساعت( تاريخ عنوان

 مرکز آموزش جهاد استان 18 12/12/91 در دامپروريشناسائی و کاربرد پسمانده هاي کشاورزي  1

 

 سخنرانی علمی 

ف
دي

ر
 

 محل برگزاری عنوان
 سطح

 تاريخ
 مركز استان ملي

 91/ 13/02   * جهاد کشاورزی 2گلستان ساختمان شماره  اصالح نژاد زنبور عسل در جمعیتهای بسته 1

 

 مسئوليت پژوهشي و اجرايي -4

 اینامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهنراهنمایی و مشاوره پایا

ف
دي

ر
 

 عنوان
 تعداد

 واحد

 تاريخ

 دفاع
 دانشجو نام

 محل دانشگاه

 انجام

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
بررسی عوامل موثر بر کیفیت ذرت علوفه اي سیلو شده در گاوداري هاي استان 

 گلستان
 *  دانشگاه گنبد علی اصغر آئین دفاع نشد 6

 *  دانشگاه آزاد مراغه نیکوانی دفاع نشد In Vivo 6به روش تعیین ارزش غذایی علوفه سیلوشده تریتیکاله 2

3 
مقایسه ارزش غذایی )ترکیبات شیمیایی وقابلیت هضم مواد مغذي( ذرت و پنج 

 رقم ذرت علوفه اي سیلو شده
 فاطمه مفتاحی نا معلوم 6

دانشگاه کشاورزي 
 گنبد

 * 

 *  دانشگاه آزاد مراغه کریم قره داشلی نا معلوم 6 غذایی سه رقم سورگوم علوفه اي سیلو شده با رقم اسپید فید مقایسه ارزش 4

 احمد بازیار 21/3/91 6 تاثیر پودر سیر بر عملکرد فراسنجه هاي خون بره هاي پرواري نژاد داالق  5
علوم کشاورزي و 
 منابع طبیعی گرگان

 * 

6 
به روش    KP103 و  KaP101و  ADRB3 مطالعه چند شکلی ژن
Asymmetric PCR-SSC جواد خسروي 9/91  و ارتبات آنها با خصو صیات پشم در گوسفند نژاد زل 

علوم کشاورزي و 
 *  منابع طبیعی گرگان
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 های علمی دبیری همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ برگزاری محل برگزاری عنوان همايش
 سطح

 استاني ملي المليبين

1 
راي سیاستگذاري و دبیر کمیته اجراي عضو شو

 اولین همایش ملی گوسفن زل و داالق
  *   استان گلستان گنبد

 
 های علمی عضویت در پانل یا کمیته های علمی/اجرایی همایش

ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

 علوم دامی ایرانپنجمین کنگره  1
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
 دعوت اینترنتی

 9و  8
 شهریور

 ساعت 2    *

2 
 سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش

 داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي
  * *  *  18/8/91 گنبد

 

 های فنیعضویت در کمیته 

ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي يختار شماره جلسات در شركت

1 
شوراي تحقیقات  جهاد کشاورزي 

 مرکز تحقیقات -استان گلستان
جهاد کشاورزي استان 

 مرکز تحقیقات -گلستان
1/183/9621 20/10/89 

1/1/
89 

ادامه 
 دارد

   

2 
عضویت کارگروه علوم دامی و 

 دامپزشکی
سازمان جهاد کشاورزي 

 23/5/90 63617 استان
23/5/

90 
ادامه 

 اردد
   

3 
انجام مصاحبه انتخاب مهندسین 
ناظر طرح بهینه سازي مصرف 
 سوخت واحدهاي دامی و مرغداري

سازمان نظام 
مهندسیکشاورزي ومنابع 
 طبیعی استان گلستان

2793/3//3 3/7/90 
17/3/

90 
17/3/

90 
   

 عضو ستاد فنی سازمان 4
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
1/283/8764 7/10/88 

26/10
/88 

تاکنون 
ادامه 
 دارد

   

5 
عضویت کمیته تخصص تدوین 
استاندارد هاي آموزشی مشاغل 

 مرتبط بازیربخش اموردام

دفتر آموزش هاي رسمی 
و حرف کشاورزي سازمان 
 تحقیقات,آموزش و ترویج 

232/1322 24/7/90 
7/9/

90 

تاکنون 
ادامه 
 دارد

   

    *  25/11/88 71628/102 سازمان جهاد کشاورزي کمیته فنی دام طیور استان 6

7 
رشناسی پروژه اصالح نژاد هسته کا

 لزنبور عس
 ساعت 12    *   گلستان

8 
هسته کارشناسی ستاد گرده 

 افشانی
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
 ساعت 4   *   

9 
عضو کمیته تغذیه دام و طیور 

 سازمان
 20   *  12/6/91 /د854 استان گلستان
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 شرکت در جلسات فنی
ف

ردي
 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره (ساعت)جلسات

1 
شرکت در جلسات تخصصی و مشاوره 

 اي معاونت تولیدات دامی سازمان
 15   *  12/6/91 /د854 استان گلستان

 مورد 4       بخش علوم دامی کمیته فنی بخش 2

3 
گوسفند زل  جلسه هماهنگی همایش

 و داالق در دانشگاه گنبد
        دانشگاه گنبد

 کارگروه علوم دامی 4
معاونت بهبود تولیدات 

 دامی
 مورد 2      

         شوراي تحقیقات 5

 مرکز شوراي پژوهشی 6
12 

اردیبهشت 
 خرداد 7

 مورد 2     

 مرکز شوراي اداري 7
22 

 فروردین
 مورد 1     

8 
صی و مشاوره شرکت در جلسات تخص

 50   *  12/6/91 /د854 استان گلستان اي معاونت تولیدات دامی سازمان

 

 های اجرایی مسئولیت

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعاليت
 مدت برای مسئوليت اجرايي تاريخ انجام فعاليت مشخصات ابالغ

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

 ریاست بخش تحقیقات علوم دامی 1
تحقیقات مرکز 

   سال 4 ادامه دارد 19/10/87 19/10/87 1/283/9568 گلستان

2 

عضو کمیته علمی )داوران 
مقاالت(همایش همایش ملی پرورش 

و حفظ سرمایه هاي ژنتیکی 
 گوسفندان زل و داالق دانشگاه گنبد

    18/8/91 1/8/91 18/8/91  دانشگاه گنبد

3 

شوراي سیاستگذاري همایش همایش 
و حفظ سرمایه هاي  ملی پرورش

ژنتیکی گوسفندان زل و داالق 
 دانشگاه گنبد

    18/8/91 1/5/91 18/8/91  دانشگاه گنبد

 

 های دانش محور فعاليت -5

 های جدید برای ایران ها و میزبان کشف و معرفی گونه

ف
دي

 ر

 عنوان
ثبت محل  

ثبت تاريخ مجريان اسامي محل ثبت   
(كشور نام) كشور خارج ايران  

   تولید نسل پنجم ملکه هاي اصالح شده  1
 

دکتررحیم عبادي ،  عبدالحلیم  
 کر و حسن تازیکه 

 



 

 

103 

 

 ها یا پروژه های پژوهشی و فناوریارزیابی و نظارت طرح

ف
دي

 ر

پروژه/عنوان طرح  
دستگاه 

 مجری

تاريخ و  تاريخ انجام

شماره 

 ابالغيه

مجرياناسامي   
 پايان شروع

1 
 Bromousی گونه مرتعی علف پشمکی)تعیین ارزش غذای

tomentallus در منطقه ییالقی استان مازندران )- 
 20/9/90 1/4/92 1/4/90 مازندران

علیرضا ذبیح اهلل زاده 
 -سماکوش محمد اکبرزاده 

غالمرضا  -میر ایوب تقیان
 مختارپور

2 
( Festuca ovinaتعیین ارزش غذایی گونه مرتعی علف بره)

 استاندر منطقه ییالقی 
 29/12/91 29/12/89  مازندران

حسن  -غالمرضا مختار پور
 -میر ایوب تقیان -قلیچ نیا

 علیرضا ذبیح اهلل زاده
 )ولی اله کاشکی( مختار مهاجر 15/12/91 15/12/86 خراسان تعیین ارزش غذایی علف کوخیا)علف جارو(در گوسفند 3

 

 

 داوری متون علمی

 تعداد نوع فعاليت رديف
 50 مقاله )همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه هاي ژنتیکی گوسفندان زل و داالق دانشگاه گنبد داوري 1

 

 

 های پژوهشی و فناوری مشارکت در برپایی نمایشگاه

 عنوان فعاليت رديف

 نوع فعاليت

برپايي  اسامي همکاران ساير مشخصات

 نمايشگاه

طراحي و راه اندازی 

 آزمايشگاه و كارگاه  

91یی نمایشگاه هفته پژوهش سال پرپا 1   نمایشگاه 
تقدیر نامه برپایی نمایشگاه و ایجاد 
 غرفه بخش تحقیقات علوم دامی

عبداله کاویان و 
 همکاران بخش

 

 

 ی گزارش تحلیلی( بازدیدهای فنی )با ارایه

ف
دي

ر
 

 مجری برگزاری عنوان
محل 

 بازديد
 تاريخ

 سطح

ي
مل

استان 
 

مركز
ش 

بخ
 

مجتمع پرورش دام گنبدبازدید از  1    *   گنبد سازمان جهادکشاورزي استان 

      گنبد معاونت بهبود تولیدات دامی  2

4/91 گنبد معاونت بهبود تولیدات دامی ا بازدید از مراحل اجراي تلقیح مصنوعی به روش الپراسکوپی 3  *    
 

 

 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست 

ف
دي

ر
 

 تاريخ انجاممحل  تعداد عنوان

91سه ماهه دوم  آزمایشگاه تغذیه دام مرکز 1302 آنالیز نمونه هاي خوراک دام و طیور 1  
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 آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و ....

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام آزمون شركت متقاضي عنوان

زسال تا بحالا1385 ازمایشگاه تغذیه کارخانجات خوراک دام همکاري با اداره پشتبانی سازمان 1  

 
 تولید و تکثیر نهال

ف
دي

ر
 

 تاريخ محل انجام شرح عنوان

 (F5)تولید نسل پنجم  ملکه زنبور عسل 1
در اجراي پروزه اصالح نژادزنبور عسل نسل پنجم 

 ملکه هاي اصالح شده  تولید شد
تابستان -بهار ایستگاه اصالح نژاد زنبور عسل  
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 بخش تحقیقات 

 دامپزشکی
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میت و جایگاه تحقیقات دامپزشکی در رشد و توسعه اقتصاد و سالمت جامعه ، این بخش تحقیقاتی در سال بنا به اه
شروع به فعالیت نمود و ضمن ارتباط با موسسات تحقیقاتی کشور چون مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي  1371

ره گیري از آزمایشگاه تخصصی خود در دو زیر هاي اجرایی مختلف مانند اداره کل دامپزشکی استان ، با بهرازي، دستگاه
 نماید:بخش بهداشت و بیماریهاي دام، بهداشت و بیماریهاي طیور اهداف ذیل را دنبال می

 شناسایی مناطق شیوع بیماري هاي شایع در استان. -

 شناسایی انگل هاي داخلی و خارجی در دام هاي اهلی . -
 آزمایشات سرولوژیک .انجام آزمایشات تشخیص قارچ و انجام  -

 آزمایشات مقدماتی تشخیص ویروس و شناسایی و جدا سازي باکتري هاي عامل. -

 انحام فعالیت تحقیقاتی در زمینه سایر بیماریهاي دام و طیور و زنبور عسل. -

 ارایه و اجراي پروژه ها و طرح هاي تحقیقاتی  ملی و استانی . -

 رم سازي رازي دراجراي پروژه و طرح هاي  تحقیقاتی ملی و استانی.همکاري با موسسه تحقیقات واکسن و س -
 

 
 
علمی و کارشناس  -نفر عضو  هیأت  5براي دستیابی به اهداف ذکر شده، این بخش در حال حاضر با دارا بودن  

اتی محقق عهده دار وظایف محوله می باشد. لذا به همین منظور  هر ساله مجري  طرح ها و پروژه هاي تحقیق
 متعددي در استان می باشد. 
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پژوهش -1  

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامي تاريخ نوع

 همکاران/همکار مجريان/مجری مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
جداسازي و تعیین شیوع سرووارهاي مختلف 

 لپتوسپیرا در استان گلستان
4/90009-18-18-

0 
 رحیمی -ذهتاب پرستو پورغفور  1393 1390 * 

2 
جداسازي و شناسایی مایکوپالسماهاي عامل 
بیماري آگاالکسی مسري از گوسفند و بز در 

 استان گلستان

89067-18-18-
02 

 سعادتفر پرستو پورغفور  1391 1389 * 

3 
مطالعه ملکولی گونه هاي آناپالسما در گاو و 

 گوسفند در استان گلستان
 پرستو پورغفور  1392 1390 *  38-0- 90016-18

 -زهتاب یوسفی 
 رحیمی

4 

جداسازي و تعیین هویت باکتري هاي عضو 
کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از 

گاوهاي توبرکولین مثبت و جوندگان دامداري 
 هاي آلوده استان گلستان

8 /0181890010  * 1390 1393  
احمد علی 

 فیوضی یوسفی
 -ذهتاب -پورغفور
 یمیرح

5 
ردیابی سرمی ویروس زبان ابی 

 درنشخوارکنندگان اهلی گلستان ومازندران
02-18-18-
90001/7 

 زهتاب  1391 1389 * 
 -یوسفی  -پورغفور

 رحیمی

6 
جداسازي،شناسایی و حساسیت آنتی بیوتیکی 
جدایه هاي اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از 

 ماکیان تجاري استان گلستان

89009-89-
57018-02 

 * 1/7/89 1/7/91 
احمد علی 

 فیوضی یوسفی
 

 -دکتر پور بخش 
 دکتر بنانی

7 
جداسازي و شناسایی ویروس هاي آنفوالنزا 
برونشیت و نیوکاسل در کمپلکس تنفسی 

 طیور گوشتی استان گلستان

12571889028901
4 

 زهتاب  9/91 9/89 * 
 -رحیمی
عشرت  -شوشتري

 ابادي

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص(
ف

دي
ر

 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامي تاريخ نوع

 همکاران/همکار مجريان/مجری مجری مسئول پايان شروع پروژه طرح

1 
شناسایی و جداسازي لپتوسپیروز در 
 شترهاي کشتار شده در استان گلستان

 رحیمی پرستو پورغفور  1392 1390 *  

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش

ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي انجام ريختا

 پايان شروع
 مجری

 مسئول
 همکار مجری

1 
جداسازي و تعیین شیوع سرووارهاي مختلف لپتوسپیرا در 

 استان گلستان
4/90009-18-18-

0 
1390 1393  

پرستو 
 پورغفور

 رحیمی -زهتاب

2 
جداسازي و شناسایی مایکوپالسماهاي عامل بیماري 

 ان گلستانآگاالکسی مسري از گوسفند و بز در است
89067-18-18-

02 
1389 1391  

پرستو 
 پورغفور

 سعادتفر
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ف
دي

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامي انجام ريختا

 پايان شروع
 مجری

 مسئول
 همکار مجری

3 
مطالعه ملکولی گونه هاي آناپالسما در گاو و گوسفند در 

 استان گلستان
90016-18 -38-0 1390 1392  

پرستو 
 پورغفور

 -زهتاب یوسفی 
 رحیمی

4 
جداسازي مایکوباکتریوتوبرکلوزیس کمپلکس، تعیین هویت 

 ز گاوهاي راکتور استان گلستانهاي جدایه ا RFLPو
 یوسفی  1392 1390 0181890010/ 8

 -زهتاب -پورغفور
 رحیمی

5 
ردیابی سرمی ویروس زبان ابی درنشخوارکنندگان اهلی 

 گلستان ومازندران
02-18-18-
90001/7 

 زهتاب  1391 1389
یوسفی  -پورغفور
 رحیمی -

6 
ي جداسازي،شناسایی و حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها

 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از ماکیان تجاري استان گلستان

89009-89-
57018-02 

 یوسفی  1/7/91 1/7/89
 -دکتر پور بخش 
 دکتر بنانی

7 
جداسازي و شناسایی ویروس هاي آنفوالنزا برونشیت و 
 نیوکاسل در کمپلکس تنفسی طیور گوشتی استان گلستان

1257188902890
14 

 زهتاب  9/91 9/89
 -رحیمی
عشرت  -شوشتري

 ابادي

 
 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش

ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 3rd Iranian International 1391 3 18و17 1
Zeolite Conference 

 Clinoptilolite in broiler nutrition اراک ایران
M. H. Safari., P. 

Poorghafour 
Langeroodi., 

2 5-9 August 2012 
XXIV World’s Poultry 

Congress 
 سالوادور برزیل

Influence of Dietary Vitamin A 
Levels on Tibial 

Dyschondroplasia in Broiler 
Chickens 

TATAR, A., 
POORGHAFOUR 

LANGEROODI, P., 

 

 های علمی معتبرمی در همایشخالصه مقاله عل
ف

دي
ر

 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 پرستو پورغفور لنگرودي شتر در قرآن کریم مشهد ایران اولین کنگره ملی شتر 1391 1 30و29 1

 پرستو پورغفور لنگرودي گیاهی و قارچی شتر مسمومیت مشهد ایران اولین کنگره ملی شتر 1391 1 30و29 2

3 1 2 1391 
همایش بهداشت مواد غذایی با 

 منشا دامی
 قم ایران

مسمومیت هاي  غذایی وعوارض آن 
 درانسان

 پرستو پورغفور لنگرودي

4 1 2 1391 
همایش بهداشت مواد غذایی با 

 منشا دامی
 ورغفور لنگروديپرستو پ اهمیت  بازرسی وبهداشت مواد غذایی قم ایران

5 26 
octob

er 
2012 
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New Zealand and Africa 

region of the International 
Society for Applied 

Ethology 

 ,Animal Welfare in Iran: Past واگا واگا استرالیا
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Ahmad Tatar1, 
Parastu Poorghafour 

Langeroodi, 
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er 
2012 
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New Zealand and Africa 

region of the International 
Society for Applied 

Ethology 

 Islamic orders and Animal واگا واگا استرالیا
Welfare 

Ahmad Tatar, 
Mansour Parastu 

Poorghafour 
Langeroodi, 
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ف
دي

ر
 

 تاريخ
 همايش عنوان

 رگزاریب محل
 نگارندگان اسامي مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 تهران ایران کنگره دامپزشکی کشورهفدهمین  1391 2 11-9 7
مقایسه میزان آلودگی سالمونالئی اسب 
هاي کورس شهرستان گنبدکاوس در 

 دو فصل پاییز و بهار
 احمد علی فیوضی یوسفی

 تهران ایران هفدهمین کنگره دامپزشکی کشور 1391 2 11-9 8
اهمیت و نقش دانه هاي روغنی و 

 کنجاله هاي آن در سالمت  دام و طیور
 احمد علی فیوضی یوسفی

 زهتاب اسب در قرآن تهران ایران هفدهمین کنگره دامبزشکی ایران 1391 2 11-9 9

 تهران ایران هفدهمین کنگره دامبزشکی ایران 1391 2 11-9 10
بررسی میزان آلودگی کره اسب هاي 
کمترازشش ماه استان گلستان به 

 سالمونال و کریپتوسپوریدیوم
 مخدومی-زهتاب

 تهران ایران هفدهمین کنگره دامبزشکی ایران 1391 2 11-9 11
شایع دستگاه  بررسی باکتري هاي

 تنفس اسب کورس در استان گلستان
 زهتاب

 مخدومی-زهتاب گوشت شتروروانشناسی مصرف آن تهران ایران هفدهمین کنگره دامبزشکی ایران 1391 2 11-9 12

 

 های آموزشی و پژوهشی تدریس در کارگاه

 محل (ساعت)مدت  تاريخ عنوان فردي

 مرکز اموزش 32 29/10-28-27-25 آموزش ضمن خدمت تولیدمثل در اسب 1

 آموزش -2

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر 

ف
دي

ر
 

 نيمسال سال تحصيلي
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصيلي مقطع

 دانشگاه

ي
دان

ار
ك

ي 
اس

شن
ار

ك
 

ي
يل

کم
ت

 

 علمی کاربردي   * صول بهداشت و پیشگیري از بیماري هاي طیورا 3 اول 91-92نیمسال  1

 علمی کاربردي   * شناخت داروهاي طیور 1 اول 91-92نیمسال  2

 علمی کاربردي   * کالبد شناسی  2 اول 91-92نیمسال  3

 

 های آموزشی و پژوهشی شرکت در کارگاه

ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 (ساعت)
 محل

 مرکز تحقیقات 4 28/9/91 داروییطب سنتی و گیاهان  1

 استانداري 8 24/8/91 آشنایی با سالح هاي غیر کشنده شیمیایی و بیو لوژیک 2

 مرکز تحقیقات 24 1391آبان  30- 29-28 در تولید محصوالت کشاورزي HACCPضوابط  3

 مرکز تحقیقات 18 1391دي ماه  21-20-19 ایمنی زیستی در کشاورزي و علوم دامی 4
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ف
دي

ر
 

 تاريخ عنوان
مدت 

 (ساعت)
 محل

5 
آشنایی با مارکرهاي مولکولی و کاربرد آن در تحقیقات 

 کشاورزي و منابع طبیعی
 مرکز تحقیقات 8 19/11/91

 تهران -سازمان تات 8 91اسفند  نحوه تهیه و تدوین کسب و کار 6

 سازمان تات 8 91اسفند  نحوه امکان سنجی طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی 7

 

 آموزشی و پژوهشی های اندازی کارگاهطراحی و راه

ف
دي

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامي انجام تاريخ

 همکار مجريان/مجری مجری مسئول پايان شروع

1 
نقش و اهمیت شرکت هاي دانش بنیان و مباحث حقوقی و 

 مادي مربوط به آن
  کاظمی  -فتحی یوسفی 7/2/91 7/2/91 

2 
ه برنام 20مشارکت در طراحی ، اجرا و برگزاري درحداقل 

 روزمزرعه و کارگاه آموزشی
 31/2/91 16/12/91    

 

 های فنیعضویت در کمیته 

ف
دي

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استاني ملي تاريخ شماره جلسات در شركت

   *     مرکز تحقیقات شوراي پزوهشی مرکز 1

    *    مرکز تحقیقات شوراي تحقیقات استان 2

 کارگروه علوم دامی دامپزشکی 3
سازمان جهاد کشاورزي 

 استان
63617 23/05/90  *    

     * 7/09/90 1312 مرکز آموزش تعیین استاندارد شغلی 4

5 
کمیته فنی بخش تحقیقات 

 دامپزشکی
  *      مرکز تحقیقات

   *   4/03/90 1684 مرکز تحقیقات گروه بهداشت و بیماري هاي دام 6

   *   7/03/90 1722 مرکز تحقیقات یئت علمیرابط ه 7

    *    اداره کل دامپزشکی استان کمیته فنی شیر خام 8

    *    اداره کل دامپزشکی استان کمیته فنی دام بزرگ و کوچک 9

    *    اداره کل دامپزشکی استان کمیته فنی طیور 10

 20   *  1391  يسازمان جهادکشاورز ستاد منتخبین نمونه هاي استان 11

    *    اداره کل دامپزشکی استان مشاوره تحقیقاتی 12
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 های اجراییمسئولیت 

ف
دي

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعاليت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
اي

 

ش
بخ

كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
يي

ر
 

 تاريخ تا تاريخ از تاريخ شماره

 ادامه دارد 20/01/90 1/10/90 7620 رئیس بخش تحقیقات دامپزشکی   *   1

2 *     
امور پژوهشی بهداشت و بیماري  پیگیريمسئول 

 و طیورهاي دام  
 ادامه دارد 1/01/91 7/02/91 1/283/1059

   23/05/90 63617 کارگروه علوم دامی دامپزشکی     * 3

   7/09/90 1312 تعیین استاندارد شغلی     * 4

 ادامه دارد 3/87   یقاتیي تحقواحد انتقال یافته ها   *   5

 ادامه دارد 1/1/89   نماینده مرکز در ترویج   *   6

 ادامه دارد 3/91/   نماینده مرکز در ستاد منتخبین نمونه هاي استان   *   7

 ادامه دارد 9/91   نماینده مرکز در امور مشترک با شرکت پیگیر   *   8

 

 های دانش محورفعاليت  -4

 یا تلوزیونی مصاحبه رادیویی

 عنوان رديف
 نوع

 تاريخ محل انجام
 تلوزيوني راديويي

 1391بهمن مرکز *  اصول ضدعفونی مراکز برورش دام و طیور 1

 

 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست 
ف

دي
ر

 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

1 
انجام آزمایشات اولیه مربوط به طرح جداسازي و تعیین 

 رهاي مختلف لپتوسپیرا در استان گلستانشیوع سرووا
 1391 مرکز تحقیقات ادرار  2×325-خون 325

2 
انجام آزمایشات اولیه مربوط به طرح مطالعه ملکولی گونه 

 هاي آناپالسما در گاو و گوسفند در استان گلستان
 سرم خون 206

آزمایشگاه بخش 
 دامپزشکی مرکز تحقیقات

1391 

3 
ربوط به طرح جداسازي و شناسایی انجام آزمایشات اولیه م

مایکوپالسماهاي عامل بیماري آگاالکسی مسري از 
 گوسفند و بز در استان گلستان

سواپ چشمی و شیر و  159
 جنین سقط شده

آزمایشگاه بخش 
 دامپزشکی مرکز تحقیقات

1391 

4 
ردیابی سرمی ویروس زبان ابی در نشخوارکنندگان اهلی 

 استان گلستان و مازندران
1000 

آزمایشگاه بخش 
 دامپزشکی مرکز تحقیقات

 91شش ماهه اول 

5 
جداسازي،شناسایی و حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه هاي 
 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از ماکیان تجاري استان گلستان

 91بهار موسسه رازي 30

6 
جداسازي مایکوباکتریوتوبرکلوزیس کمپلکس، تعیین هویت 

 گاوهاي راکتور استان گلستانهاي جدایه از   RFLPو
 91بهار و پاییز مرکز تحقیقات 20
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  واحد
 و نهال ثبت و گواهی بذر
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بذر و نهال سالم، اصیل و با کیفیت سنگ زیر بناي تولید و توسعه کشاورزي و عاملی تعیین کننده براي بهره وري 
صادي کشورمی باشد.دستیابی زارعان و بهره وران به مناسب ومطلوب ازمنابع تولید و نیل به امنیت غذایی و استقالل اقت

در امورکنترل و بذر و نهال سالم و با کیفیت باعث افزایش محصول خواهد شد.همچنین با ساماندهی علمی و حقوقی 
حفاظت از منافع ملی، مروزه ا می توان به کمیت و کیفیت بهتر محصوالت زراعی و باغی دست یافت. گواهی بذر و نهال

 گران، شناسایی و ثبت ارقام جدید و ترا ندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال، حفظ حقوق مالکیت معنوي به نژادساما
از وظایف اصلی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می  کنترل و نظارت بر امور بذر و نهال کشور ،ریخته گیاهی

  .باشد

 تهیه هسته اولیه بذر:

هــا و هسته اولیه بذرد      ســتا ن  کــز ا قــاتی مرا ســتگاههاي تحقی رای
صــالح و  قــات ا ســه تحقی یــر نظرمؤس ســان ز توسط محققین و کارشنا
نــد  طــی چ فــاوت  شــهاي مت تهیه نهال و بذرطی مراحل مختلف و رو
بــراي  یــد  هــاي مف فــاکتور  سال انجام می گیرد. در این روند تمامی  

بــا یک بذر مد نظر قرار گرفته تا بتواند در شرایط آب و هوا یی منطقه 
بــودن  بــت  نــان از ثا پــس از اطمی لــذا  پتانسیل باالیی پاسخ گو باشد. 
نــاطق  آب و درجه خلوص ژنتیکی، مقاومت به امراض خشکی، ورس، سازگاري با تــار، در م صــول در هک هوا، راندمان مح

مــادر کشت شده و پس از نتیجه گیري مثبت جهت نامگذار C-testمختلف استان با استفاده از آزمایشات  ي به مؤسسه 
بــوده،  کــم  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کشور ارسال می گردد. پس از نامگذاري، هسته اولیه بذر که مقدار آن نیز 

 جهت تکثیر در اختیار واحد کنترل و گواهی بذر قرار می گیرد.

 وظیفه واحد كنترل و گواهی بذر و نهال:

بذر سوپر الیت را تکثیر و به سطح انبوه برساند. براي رسیدن به هدف ، نیاز به واحد کنترل و گواهی بذر موظف بوده      
 کشت طبقات مختلف بذري ذیل می باشد که عبارتند از :

 بذر گواهی شده .  -3بذر الیت )مادري( و  -2بذر سوپر الیت   -1
یــزان براي تهیه بذر در هرطبقه پس از انتخاب پیمانکار بذر، ضمن  بازدید محل،تمامی  مراحل از جمله سطح زیرکشت، م

صــیه و  بــر ثبت،تو عــالوه  بــوده و  تــرل  بذر در هکتار،تاریخ کاشت، انواع کودهاي مصرفی و... ، تا زمان برداشت تحت کن
 دستورات الزم نیز داده شده و در تمام مدت رشد محصول، نمونه هاي الزم اخذ و جمع آوري می گردند . 

حــویلی در هنگام خرید بذر و با هماه بــذرهاي ت ســتقر و از  یــد م کــز خر بــذر در مرا یــه  نگی قبلی،کارکنان آزمایشگاه تجز
صــادر و  بــذر  پیمانکاران  نمونه تهیه کرده تا پس از آزمایشات الزم، در صورت دارا بودن استانداردهاي الزم ،اجازه تخلیه 

بــا نسبت به بوجاري آنها اقدام گردد. لذا نظارت کامل بر عملیات بوجاري درتم مــراه  ام مدت توسط پرسنل واحد فوق و ه
شــده  جــاري  نمونه گیري از عملکرد بوجارها جهت تعیین درصد خلوص در هر یک ساعت یکبار الزامی است . بذرهاي بو

مــی  2در کیسه هاي مخصوص شرکت خدمات حمایتی ریخته و  عدد اتیکت هاي مخصوص براي هر طبقه از بذر نصب 
 نصب شده بر روي کیسه هاي بذر  مشخص کننده نوع  طبقه بذر می باشد. شود.رنگ اتیکت استاندارد و

مــایش  45تا  40ساالنه نمونه هایی حدود   مــورد آز کــز  بــذر مر یــه  شــگاه تجز قــه درآزمای یــري منط بــذور تکث هزار تن از 
شــگ 2قرارگرفته و از هرپارت  یــات آزمای هــت عمل نــه آن ج یــک نمو نــه نمونه به آزمایشگاه ارسال می گردد. که  اهی )نمو
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بــه  بــوط  صــات مر مــامی مشخ کاري( و نمونه دیگر در اطاق رزرو )نمونه اطمینان( نگهداري می شود، بر روي هر نمونه ت
 پارت بذر نوشته می شود.

 عملیات آزمایشگاهی عبارتند از:

فــوري در بــا  تعیین درصد رطوبت، خلوص، قوه نامیه، وزن هزاردانه، وزن هکتولیتر،تعیین درصد قوه نامیه  لــزوم  صــورت 
 نمک تترازولیوم، شکستن خواب بذر بوسیله سرما وگرما دادن به بذر با محلول هاي شیمیایی.

 سایر فعالیت هاي آزمایشگاه تجزیه بذر:

 جمع آوري و تهیه کلکسیون ارقام مختلف بذر. -1
 جمع آوري نمونه هاي بذور علف هرز در منطقه. -2
 و شناسایی قسمت هاي زنده بذرجهت تعیین درصد قوه نامیه. آزمایش با محلول نمک تترازولیوم -3
 تعیین وزن هزار دانه و تعیین وزن هکتولیتر. -4

 آموزش کارشناسان و تکنسین تازه استخدام شده و دانشجویان رشته هاي کشاورزي . -5

 روند تهیه نهال:

حــدود واحد تولید کننده نهال در  130در حال حاضر  با توجه به فعالیت حدود  ســاالنه  یــد  بــه تول یــون  4-5استان که  میل
خــوردار  10-11اصله نهال مثمره و  یــژه اي بر یــت و هــا از اهم یــت  نــوع فعال میلیون اصله نهال غیر مثمره می باشد، این 

 است.

 فعالیت هاي عمده این واحد بر روي نهال با توجه به نوپا بودن این نوع فعالیت ها در كشور شامل:

سازمان جهاد کشاورزي استان)مدیریت باغبانی(، شرکت در جلسات کمیته فنی نهال استان جهت همکاري نزدیک با 

نظام مندکردن احداث نهالستان و تولید نهال مثمر و غیر مثمر در فضاهاي گلخانه اي و فضاي آزاد، بازدید از فضاهاي 
تانداردهاي موجود تولید نهال و درخواست  گلخانه اي آزاد ، بازدید از نهالستان ها و نهال هاي تولیدي بر اساس اس

 شناسه هاي نهال ، ارائه شناسه هاي نهال به تولیدکنندگان داراي مجوز تولید نهال جهت نصب بر روي نهال هاي
 تولیدي مطابق با استانداردها و ...
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 گواهي شده مادری پرورشي

 نام محصول
سطح زير 

 كشت)هکتار(

سطح تاييد 

 کتار(نهايي)ه

ميزان بذر 

 توليدی)تن(

سطح زير 

 كشت)هکتار(

سطح تاييد 

 نهايي)هکتار(

ميزان بذر 

 توليدی)تن(

سطح زير 

 كشت)هکتار(

سطح تاييد 

 نهايي)هکتار(

ميزان بذر 

 توليدی)تن(

 8/33188 5/8356 9095 3/2637 654 688 8/198 5/55 62 گندم

 8/2881 5/881 986 5/416 122 5/162 27 9 12 جو

 3/5137 1764 5/1939 25/340 5/103 112 8/13 4/4 5/4 ياسو

 083/130 285 515 82848 80 140 - - - پنبه

 9/212 2/40 42 5/6 1 1 - - - بذر برنج

 12 15 15 - - - - - - آفتابگردان

 150/2 55/1 2 - - - - - - كنجد

 190 5/16 5/16 - - - - - - سيب زميني

سيب زميني 

 ميني تيوبر
 رقم اگریا-SEکالس -125000مینی تیوبر درسایز مورد کشت -130100لیديتو

 اصله از محصوالت زیتون،سیب،گالبی،آلو،هلو،شلیل،گیالس،وخرمالو گواهی شده  500000حدود  نهال
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 زگارشی از فعالیت اهی صورت رگفته  
  رد هفته ژپوهش  تحقیقات  رمزک

 1391سال 
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 مقدمه
پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیاد، زیربناي اقتصاد "با شعار محوري  1391سال هفته پژوهش و فناوري        

فعالیت هاي مرکز  1391آذر تعیین گردید. با مشخص شدن تاریخ هفته پژوهش سال  30لغایت  25از تاریخ  "مقاومتی
ماه قبل جهت برگزاري هر چه با شکوه تر مراسم و آئین تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان از حدود یک 

هاي این هفته با تشکیل ستاد هفته پژوهش مرکز آغاز گردید. فعالیت هاي این ستاد با ابالغ آقاي دکتر فرجی معاون 
 4محترم پژوهشی مرکز به عنوان مسئول ستاد هفته پژوهش مرکز تحقیقات از طرف ریاست محترم مرکز، در قالب 

ه تخصصی شامل کمیته روابط عمومی با مسئولیت آقاي مهندس حسن پناه، کمیته نمایشگاه ها با مسئولیت آقاي کمیت
مهندس کریمی دوست، کمیته کارگاه هاي آموزشی و سخنرانی هاي علمی با مسئولیت آقاي دکتر یوسفی و کمیته 

و پشتیبانی مرکز پیگیري و اجرا شد. در این پشتیبانی با مسئولیت آقاي مهندس اکبرپور معاون محترم برنامه ریزي 
ارتباط حضور فعال در مجامع ملی، استانی و مجموعه جهاد کشاورزي استان و همچنین برگزاري نشست هاي تخصصی 

تفاهم نامه جهت همکاري با دستگاه هاي مختلف اجرایی و آموزشی استانی از اهم فعالیت هاي صورت گرفته  3و انعقاد 
 در ذیل به تفکیک خالصه اي از این فعالیت ارائه می شود:می باشد، که 

 

 ( حضور در مجامع ملی1
 دومین فن بازار جمهوري اسالمی ایرانحضور در  -1-1
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزي در دومین فن بازار جمهوري  4منطقه مراکز تحقیقاتی فناوري هاي        

سازمان شامل مراکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان هاي  4منطقه ز تحقیقاتی ارائه گردید. مراکاسالمی ایران 
باشند  چاي و کرم ابریشم می ملیتحقیقات  مراکز و رضوي خراسان شمالی، خراسان گلستان، مازندران، گیالن، تهران،

در این نمایشگاه با توجه به  فناوري هاي قابل ارایه براي حضور بیناز با توجه به هماهنگی هاي صورت گرفته  که
دومین فن بازار جمهوري اسالمی الزم به ذکر است که  .است شدهطرح در این جایگاه ارایه  3محدودیت هاي موجود 

، علوم محترم کامران دانشجو وزیرآقاي دکتر با حضور  1391ایران همزمان با اولین روز از هفته پژوهش و فناوري سال 

در این فن بازار  .دفاع در محل دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شدمحترم احمد وحیدي وزیر ردار سو  تحقیقات و فناوري
 آموزشی و تحقیقاتی محصول پژوهشی و فناوري که به مرحله تجاري سازي رسیده اند توسط مراکز 110بیش از 

 .مختلف ارایه شد
 منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز مهندسی دکتر علیرضا قدس ولی عضو هیات علمی بخش فنی و فناوري آقاي     

فراغشائی یکی از فناوري  فرایند از استفاده با( کانوال) کلزا پروتئینی محصـوالت فنی دانش عنوان تحت گلستان طبیعی
تأمین روغن و افزایش تقاضا براي هاي ارائه شده در این فن بازار بود. در ارتباط با این فناوري الزم به ذکر است که 

ابع پروتئینی جدید با خصوصیّات عملکردي مطلوب مورد استفاده در صنایع غذایی، کشور را با چالش جدي خروج ارز من
تواند از ي روغنی کانوال میرفت از آن توجّه به منابع پروتئینی گیاهی خصوصاً دانهمواجه نموده است که براي برون

تواند گامی در جهت تأمین ایی با هدف تولید محصوالت پروتئینی میهجمله راهکارهاي راهبردي باشد. لذا اجراي پروژه

 ي صنعت غذا باشد. مواد غذایی عملگر و مواد اولیه
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 انتخاب رئیس ایستگاه تحقیقات كشاورزي گرگان به عنوان مدیر پژوهشی نمونه سازمان -1-2
یقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوشبختانه براي سومین سال متوالی یکی از ایستگاه هاي تحق        

استان گلستان به عنوان ایستگاه برتر کشوري انتخاب شد. در این ارتباط ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان به عنوان 
ایستگاه برتر وزارت جهاد کشاورزي انتخاب و آقاي دکتر علیرضا صابري رئیس محترم این ایستگاه به عنوان مدیر 

ونه سازمان مورد تقدیر قرار گرفتند. انتخاب رییس ایستگاه پژوهشی نمونه با توجه به عملکرد شایسته پژوهشی نم
پژوهشی ایشان و همکاران توانمندشان در سال پژوهشی گذشته در اجراي طرح ها و پروژه هاي پژوهشی و سایر برنامه 

ایستگاه تحقیقات گرگان انجام شده، بوده است.  هایی که در راستاي ارتقا و توسعه تحقیقات براي استان و کشور در
 ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان می باشد.  10ایستگاه گرگان یکی از 
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چهارمین نمایشگاه اختراعات و ابتكارات سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوري حضور در -1-3

 30/7/1390تا  27/9/1390د مقدس از تاریخ در محل هتل بین المللی طرقبه مشه
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 ( حضور در مجامع استانی2

 هفته پژوهش حضور در مراسم افتتاحیه  -2-1
برگزار شد. در این  25/9/91در تاریخ شنبه  دانشگاه گلستان میزبانی به 1390آغازین هفته پژوهش سال  مراسم       

کشاورزي و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید، گروه هاي مختلفی از  مراسم که در تاالر استاد مطهري دانشگاه علوم
  .داشتند دانشجویان، مدیران دستگاه هاي علمی، آموزشی و اجرایی و اصحاب رسانه حضور پژوهشگران، اساتید،

 

حضور فعال مركز تحقیقات در نمایشگاه استانی هفته پژوهش در دانشگاه علوم كشاورزي و  -2-2

 گرگان منابع طبیعی 
 آذر ماه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 29تا  25از  1391در این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش سال       

طبیعی گرگان برگزار شد دستگاه هاي اجرایی، علمی،آموزشی و پژوهشی استان شرکت داشته و به ارایه پروژه ها 
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی در این نمایشگاه،  رداختند.دستاورد ها و فناوري هاي علمی و پژوهشی خود پ

 نیز با ارایه بخشی از دستاورد هاي پژوهشی خود در قالب بخش هاي تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزي، اصالح و
و  اهی بذرمنابع طبیعی، دامپزشکی، واحد ثبت و گو علوم دامی، خاک و آب، تهیه نهال و بذر، گیاهپزشکی، آبخیزداري،

 حضور فعال داشت.  واحد آمار
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 حضور در برنامه اختتامیه هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشكی و معرفی محققین برتر  -2-3

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  گران و فناورانتجلیل از پژوهشگران برتر استان گلستان از پژوهشپایانی در آیین       

آذرماه در سالن آمفی تاتر مجموعه  29در این آیین که روز چهارشنبه  .ر و تجلیل به عمل آمدتقدیگلستان نیزطبیعی 
آموزش عالی شادوران فلسفی واقع در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان برگزار شد، مهندس 

یر آموزش و پژوهش استانداري، سوخته سرایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداري، مهندس گرایلی مد
جمعی از روساي مراکز پژوهشی و دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان سازمان ها و پژوهشگران برتر دستگاه هاي مختلف 
استان گلستان، حضور داشتند و از پژوهشگران شریف مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی دکتر علیرضا قدس ولی، 

نفر از پژوهشگران برتر  25در پایان مراسم از  .دس مهدي کالته عربی تجلیل به عمل آمدمهندس محمد نعمتی و مهن
نفر پژوهشگر برتر در سطح ملی با اهداي لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد که خوشبختانه  6هاي اجرایی استان و  دستگاه

ف: دکتر علیرضا قدس ولی و مهندس از پژوهشگران شری نفر 2نفر فوق،  6این مرکز افتخار آن را داشت که در میان 
 .محمد نعمتی حضور داشته باشند
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 ( فعالیت هاي مجموعه جهاد كشاورزي استان در هفته پژوهش3
فعالیت هاي مجموعه جهاد کشاورزي استان در هفته پژوهش، عمدتاٌ در دو بخش عمده شامل برگزاري           

و برگزاري کارگاه هاي آموزشی در محل مرکز تحقیقات کشاورزي و  نمایشگاه تخصصی کشاورزي و منابع طبیعی 
 منابع طبیعی استان گلستان متمرکز بود.

 

افتتاح نمایشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي پژوهشی خانواده بزرگ جهاد كشاورزي استان -3-1

 گلستان به مناسبت هفته پژوهش
وانمندي ها و دستاوردهاي پژوهشی خانواده بزرگ جهاد کشاورزي به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی با عنوان ت      

غرفه از  33این نمایشگاه شامل  .گلستان در محل مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان افتتاح شد
 5صبح لغایت  9که از ساعت  بوددستاوردهاي مختلف اجرایی، تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی و بخش خصوصی استان 

 . دایر بود 30/9/91لغایت پنج شنبه  26/9/91ظهر روزهاي یک شنبه  از بعد
بخش هاي تحقیقاتی، دستگاه هاي اجرایی و شرکت هاي شرکت کننده در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی خانواده 

 عبارت بودند از: 1391بزرگ جهاد کشاورزي 
 

 نام دستگاه نام دستگاه

 تان گلستاناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري اس

 اداره کل شیالت استان گلستان

 مرکز تحقیقات شیالت گلستان

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي گلستان

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي جهاد کشاورزي گلستان

 کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه هاي روغنی کشور

 کمیته راهبردي گیاهان دارویی استان گلستان

 ازان سبز گلستانشرکت دانش بنیان ایده س

 شرکت دانش بنیان تمیشه

 شرکت زرین برگ گلدشت

 شرکت آبکار گلستان ورژن

 بخش تحقیقات منابع طبیعی

 بخش تحقیقات خاک و آب

 واحد اطالع رسانی مرکز

 بخش تحقیقات دامپزشکی

 الح و تهیه نهال و بذربخش تحقیقات اص

 واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 موسسه تحقیقات پنبه کشور

 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

 بخش تحقیقات گیاهپزشکی

 شرکت گل سم گرگان

 شرکت رها اندیش کاوان

 معاونت بهبود تولیدات دامی

شرکت سحر مرغ کردان )زنجیره تولید و تامین گوشت 
 مرغ(

 انه پگاه گلستانکارخ
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 نام دستگاه نام دستگاه

 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداري

 بخش تحقیقات شوري

 بخش تحقیقات علوم دامی

 شرکت کشت و دام تکنام گلستان

 مزرعه پرورش بز و گوسفند مشرقی

آقاي مهندس مجید صفري )طراح و سازنده ماشین 
 جوجه کشی شتر مرغ(

اولین  شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره )رب دلند( 
 محصول با گواهی ارگانیک استان گلستان

 کانون پژوهشگران پیشرو گلستانه
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 بازدید رئیس محترم پارك علم و فناوري استان از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی خانواده بزرگ جهاد كشاورزي

 

 
 

 شاورزيك جهاد رئیس سازمان جهادكشاورزي ومدیران مجموعه از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی خانواده بزرگ بازدید
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 پژوهشی خانواده بزرگ جهاد كشاورزيبازدید مدارس از نمایشگاه دستاوردهاي 

 و بخش این هاي هماهنگی با  دانش آموزان فوق از رده هاي مختلف تحصیلی بوده و همانطور که از ابتداي      
ین مهم با سازمان آموزش و پرورش استان و مدارس شده بود و با توجه به ا برگزاري خصوص در که رسانی اطالع

ن یک گروه مهم هدف در برگزاري نمایشگاه هفته پژوهش، خوشبختانه افبال و استفبال نش آموزان به عنواااهمیت د
شایسته اي از سوي دانش آموزان و آموزگاران محترم از نمایشگاه در طی روزهاي برگزاري انجام شد و ضمن رونق 

سالت معرفی توانمندي ها و نمایشگاه و ایجاد حال و هواي شاداب در فضاي نمایشگاه، برگزارکنندگان نیز در انجام ر
 .دستاوردهاي پژوهشی خانواده بزرگ جهاد کشاورزي به این گروه مهم موفق بودند

 
 

 برگزاري آیین پایانی نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی خانواده جهاد كشاورزي 

حضور جمعی  بالستان آیین پایانی نمایشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي پژوهشی خانواده جهاد کشاورزي استان گ      
در تاریخ غرفه ها و همکاران مرکز تحقیقات  مسئولیناز مدیران و کارشناسان دستگاه هاي مختلف استان گلستان، 

در این آیین که به حضور جمعی از  .در محل مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان برگزار شد 2/10/91
ستان گلستان، مسولین غرفه ها و همکاران مرکز تحقیقات اتجام شد ابتدا مدیران و کارشناسان دستگاه هاي مختلف ا

دکتر عباسعلی نوري نیا رییس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان پس از شادباش هفته پژوهش و قدردانی 
کشاورزي سال خاصی  امسال براي خانواده جهاد فرمودنداز برگزار کنندگان و مسولین غرفه هاي نمایشگاه، در سخنانی 

از مهمترین ویژگی هاي  .خانواده جهاد کشاورزي در سطوح ملی، منطقه اي و استانی حضور شایسته اي داشتو  هبود
در ادامه حجت االسالم قنبر معصومی، . این نمایشگاه حضور قوي بخش خصوصی و به نمایش گذاشتن فناوري ها است

گونه نمایشگاه ها در حقیقت یک دوره آموزشی  گلستان گفت: فلسفه اینمسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان 
وي افزود: این نمایشگاه ها جنبه علمی داشته و  .است حتی اگر مقطعی و کوتاه مدت باشد که بسیار آموزنده است

ان  زکات علم نشرایشان فرمودند  .دستاوردهاي علمی را در بخش هاي مختلف عرصه پژوهش به نمایش می گذارد
در بخش سخنرانی پایانی نیز دکتر ابوالفضل  .است و این نمایشگاه همان نشر زحمات چندین ماه و چند ساله است
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فرجی معاون پژوهشی مرکز توضیحاتی را در خصوص برنامه هاي انجام شده در طی هفته پژوهش در این مرکز و سایر 
  .برنامه هاي کشوري و استانی براي حاضرین ارایه دادند

غرفه هاي برتر و نمونه شناسایی شده و با اهداي  ،با توجه به نظر و آراي بازیدکنندگان از نمایشگاه مراسمدر این      
 :لوح تقدیر و هدیه مورد تحلیل قرار گرفتند. غرفه هاي برتر این نمایشگاه به ترتیب زیر می باشد

 رغمهندس مجید صفري )طراح و سازنده ماشین جوجه کشی شترمآقاي 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان

 اداره کل شیالت استان گلستان

 بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 

مهندس اسداهلل کریمی دوست پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی به عنوان آقاي همچنین در این برنامه       
 .لوح و هدایایی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتسرپرست برگزاري نمایشگاه هفته پژوهش با اهداي 

غرفه مربوط به مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  11غرفه برگزار شد،  33یادآور می شود در این نمایشگاه که با حضور 

غرفه از کانون ها، بخش  15همچنین  .غرفه نیز از معاونت هاي جهاد کشاورزي و ادارات کل بوده است 7طبیعی و 
 .وصی و شرکت هاي دانش بنیان در این نمایشگاه شرکت کرده بودندهاي خص
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 عنوان كارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش در مركز تحقیقات گلستان 11برگزاري  -3-2

عنوان کارگاه آموزشی در سالن مرحوم غیومیان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  11به مناسبت هفته پژوهش،       
استان گلستان برگزار شد که با استقبال خوب عالقه مندان از دستگاه هاي مختلف اجرایی و آموزشی استان قرار طبیعی 

 گرفت. عناوین این کارگاه ها عبارتند از:
 

ف
ردی

 

 زمان برگزاري ارایه دهنده عنوان کارگاه آموزشی

 27/9/91دوشنبه   دکتر سمیعی  Manure scouringهاي شیري به روش  مدیریت تغذیه  گاو  1

 27/9/91دوشنبه   مهندس رضا کمالی مدیریت  گاو هاي تازه زا 2

 28/9/91  سه شنبه دکتر رهبر آلودگی آب و خاک و روش هاي به سازي آنها 3

 29/9/91چهارشنبه  دکتر مختارمهاجر مدیریت میش طی دوره  آبستنی سنگین 4

 29/9/91چهارشنبه  دکتر جعفریو مهندس مهاجر رکشورمعرفی و آزاد سازي رقم جدید صنوبر مفید د 5

 29/9/91چهارشنبه  سرکار خانم مهندس مهرآور اهمیت کنترل بذر از مزرعه تا زمان صدور گواهی 6

 ایام هفته پژوهش مهندس حامد کتوک آموزش بازیابی اطالعات در سیستم جامع فهرستگان کتابخانه  7

 ا گیاهان داروییمزاج شناسی افراد و در مان ب  8
دکتر مالحی، مهندس دري و 

 مهندس جعفري
 29/9/91چهارشنبه 

 30/9/91پنجشنبه  دکتر آقاجانی بیماري فوما در زراعت کلزا و راه کارهاي مبارزه  با آن 9

 تولید محصوالت ارگانیک، مزایا و چالش هاي آن 10
 مهندس مهدي پور

 )دبیر انجمن ارگانیک ایران(
 30/9/91پنجشنبه 

 30/9/91پنجشنبه  دکتر جعفري مفیدآبادي شیوه هاي نوین در تولید بذر و نهال گواهی شده 11

 
 

 

 آیین پایانی هفته پژوهش در  ، كارشناسان و كاركنان برتر مركزپژوهشگراناز تجلیل  -3-3

پنج لستان که در تاریخ استان گمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  1391پایانی هفته پژوهش سال  مراسم در    
، کارشناسان و کارکنان پژوهشگران نفر از 30 گردید از سالن مرحوم غیومیان مرکز برگزار شد در 7/10/91 شنبه

ضمناٌ در این مراسم کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه  گاوهاي شیري به  تقدیر به عمل آمد. مرکزسال جاري  برگزیده
ي دکتر سمیعی پژوهشگر محترم بخش تحقیقات علوم دامی طی هفته که توسط آقا Manure scouringروش  

 پژوهش برگزار شد، به عنوان کارگاه منتخب مورد تقدیر قرار گرفت.
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 سایر فعالیت هاي انجام شده طی هفته پژوهش -4
فرهنگی استان گلستان عقد تفاهمنامه همکاري فی مابین مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و اداره کل میراث 

 جهت راه اندازي موزه تخصصی کشاورزي و منابع طبیعی در محل مرکز 
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عقد تفاهم نامه همکاري هاي مشترک تحقیقاتی بین مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر، مرکز آموزش علمی کاربردي 
 پیگیر و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان

 

 
استانی انجمن تولید محصوالت ارگانیک با حضور دبیر محترم انجمن ارگانیک کشور و مسئولین استانی  راه اندازي شعبه

 و تشکیل هیات موسس این انجمن در استان به مناسب هفته پژوهش
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 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان استان نشست تخصصی اندیشمندان امور پژوهش و آموزش کشاورزي 

این نشست مشترک با هدف همگرایی و هم اندیشی و تقویت همکاري مشترک اعضاي هیات علمی تحقیقات      
کشاورزي و دانشگاه و به منظور بهبود فرآیند دانشجو پروري و ارتقاي سطح همکاریهاي آموزشی و پژوهشی دو طرف 

و مرکز تحقیقات کشاورزي، اعضاي  برگزار شد. این جلسه با حضور اعضاي هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
در این نشست تخصصی  هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و دانشجویان رشته هاي مختلف کشاورزي برگزار شد.

 شد.هاي بخش تحقیقات و آموزش ارائه نقطه نظرات الزم براي بهبود و توسعه همکاري
 

 علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در دانشگاه استان  متخصصین حوزه جنگل و مرتعنشست تخصصی 

تحقیقات و محققین مرکز اعضاي هیات علمی  بین مشترک هايهمکاریارتقاءاین نشست مشترک با هدف      
 برگزار شد.  و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزي و دانشگاهو منابع طبیعی کشاورزي 

 
 شاورزي استانبا نماینده محترم ولی فقیه در سازمان جهاد کنشست تخصصی 

و منابع تحقیقات کشاورزي مرکز هیات علمی محترم اعضاي حضور تقویت بررسی راه کارهاي این نشست با هدف      
طبیعی استان گلستان، موسسه تحقیقات پنبه کشور و مرکز تحقیقات شیالت و آبزیان در مجامع مختلف فرهنگی و 

این جلسه با حضور  ندگی ولی فقیه با اعضاي هیات علمی برگزار شد.اجتماعی و همچنین ارتباط هر چه بیشتر حوزه نمای
و منابع تحقیقات کشاورزي آقاي دکتر عالیشا معاون پژوهشی موسسه تحقیقات پنبه، دکتر فرجی معاون پژوهشی مرکز 

گلستان  طبیعی استان و حجت االسالم حاج آقا معصومی نماینده محترم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزي استان
در خصوص برگزاري کارگاه هاي آموزشی در حوزه هاي مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، در این نشست  .برگزار شد

 بحث و تبادل نظر شد. تی استانتحقیقاهاي هیات علمی بخش محترم اعضاي اخالقی و دینی جهت 
 

 


