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 ها و مشاغل مورد تصدي:انتصاب
 ادامه دارد(.   -1373) (پستهعلوم باغباني )پژوهشکده  سسه تحقیقات ؤت علمي مأ عضو هی -

 (.1384 -1378سسه تحقیقات پسته کشور )ؤمعاون م -

 (.1373-1374سسه تحقیقات پسته کشور )ؤرئی  بشت تحقیقات به زراعي م -

 (.1381 -1382سسه تحقیقات پسته کشور )ؤقات به نژادی، مرئی  بشت تحقی  -

 (.21/4/83لغايت  21/1/83از سسه تحقیقات پسته کشور )ؤمبشت تحقیقات گیاهپزشکي،  سرپرست  -

 (. 1384ارديبهشت -1378سسه تحقیقات پسته کشور )خرداد ؤفني م  -علميعضو کمیته   -

 (.1378-1382سسه تحقیقات پسته کشور )ؤعضو شورای انتشارات، م -

 (.1383-1384سسه تحقیقات پسته کشور )ؤعضو شورای انتشارات، م -

 (. 1378-1381سسه تحقیقات پسته کشور )ؤعضو ستاد آفالتوکسین، م -

 (. 1381-1384سسه تحقیقات پسته کشور )ؤعضو شورای آموزشي، م -

 (. 1379-1384عضو کمیته فني پسته معاونت امور باغباني وزارت جهاد کشاورزی ) -

 (.1380-1384کشاورزی) رويجحقیقات، آموزش و تکمیته هماهنگي امور پژوهشي سازمان ت عضو -

 (.1382-1384عضو کمیته فني پسته در سازمان بورس کاالی کشاورزی ايران ) -

 (.1382-1384سسه تحقیقات پسته کشور )ؤفني م-رئی  کمیته علمي -

سسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهیال کشیور بیر ؤتي معضو کمیته تدوين وظايف و آئین نامه اجرائي و ساختار تشکیال -

 (.1382اساس قانون ابالغ شده )

 (.1382-1384) 2005عضو کمیته های علمي و اجرائي برگزار کننده چهارمین سمپوزيوم بین المللي پسته و بادام  -

 .(1386 -1394)عضو هیأت تحريريه فصلنامه پسته ايران  -

 .(1386 -1388)ن انجمن پسته ايران عضو کمیته بهداشت و آفالتوکسی -

کیاربردی و کارشناسیي تولیید و فیرآوری پسیته در مؤسسیه –عضو کمیته طراحي برنامه درسي دوره های کارداني علمي  -

 .(1386 -1394)کاربردی وزارت جهاد کشاورزی  –آموزش عالي علمي  

بیت و گیواهي بیذر و نهیال وزارت جهیاد عضو کار گروه تشصصي پسته کمیته فني ثبت ارقام گیاهي مؤسسه تحقیقیات ث -

 .(1386 -1388)کشاورزی 

 تاکنون(. 1383کارشناس خبره باغباني سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان )از  -

 تا کنون(. 1385کارشناس رسمي کشاورزی سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان )از  -

باغباني دانشکده کشاورزی دانشگاه و کارشناسي ارشد  کارشناسي  های    دروس تشصصي باغباني دورهمدرس حق التدري    -

 تاکنون(. 1384)از   شهید باهنر کرمان

ع علمي کاربردی تولیدات باغي دانشگاه جامو کارشناسي    کارداني  های  مدرس حق التدري  دروس تشصصي باغباني دوره -

 (.1398  تا 1384کرمان)از 

 (.1394تیرماه    تا 1387  بهمن ماه)کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان  تحقیقات مرکز  رئی   -

 (.1395تیرماه   تا 1394تیرماه  )و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان تحقیقات مرکز  رئی   -

 (.1390-1394)انون هماهنگي دانت و صنعت پسته عضو ک -

بیرداران شي مشیاغ  میرتبب بیا تولیید و فیرآوری پسیته ويیژه بهیرههای آموزتشصصي تهیه و تدوين پودمانعضو کمیته   -

 (.1391  - 1395)های رسمي و حرف کشاورزی کشاورزی در دفتر آموزش

 (.تاکنون 1394)پژوهشکده پسته / مؤسسه تحقیقات علوم باغباني  عضو کارگروه تشصصي پسته  -



 (.تاکنون 1394پسته ايران )  اوریعضو هیأت تحريريه مجله علوم و فن -

 (.تاکنون 1394) علوم باغبانيسسه تحقیقات ؤعضو شورای انتشارات، م -

 (.تاکنون 1395)محقق معین شهرستان کرمان  -

  (.تاکنون 1399)شهرستان رفسنجان ياور تولید محقق  -

 1398)رکز تحقیقات و آمیوزش کشیاورزی و منیابع طبیعیي اسیتان کرمیان ، معلوم زراعي و باغيرئی  بشت تحقیقات   -

 .(تاکنون

 

 ها:ليفات و پژوهشأت

 

 انتشارات: -الف
 

 :ترویجي، فني و كتب و نشریات علميفهرست 
( بررسي عل  ريزش خوشیه گی  پسیته 1379پور و علي تاج آبادی پور ) ، علي اسماعی بهمن پناهيقرباني، علي محمد،   -

 صفحه.  35رقم اکبری در استان کرمان، انتشارات مديريت آموزش و ترويج کرمان،  

نمیای پسیته ( راه1380پور، فرزاد فربود، منصور موذن پور کرماني و حسین فريور مهیین )  ، علي اسماعی هي، بهمنپنا -

 صفحه.  149نشر آموزش کشاورزی،  ،)کاشت، داشت و برداشت(

ل ( )اصیو1( پسته )1380پور، فرزاد فربود، منصور مؤذن پور کرماني و حسین فريور مهین )  ، علي اسماعی پناهي، بهمن -

 صفحه.  57نشر آموزش کشاورزی.   ،آماده سازی زمین و کاشت(

( )داشیت 2( پسته )1380)پور، فرزاد فربود، منصور مؤذن پور کرماني و حسین فريور مهین  ، علي اسماعی پناهي، بهمن -

 صفحه.  53نشر آموزش کشاورزی،  ،و برداشت(

 نشر آموزش کشاورزی. ،( بسته آموزشي پسته1381)پناهي، بهمن  -

حییدری نیژاد، ، علي، امامي، سید يحیي، مرادی، محمد، صالحي، فرامیرز،  تاج آبادی پور،  پناهي، بهمنجوانشاه، امان اله،   -

علي، اسماعی  پور، علیي، میرداماديهیا، فاطمیه، مهرنیژاد، محمدربیا، بصییرت، مهیدی، هاشیمي راد، حمیید، محمیدی، 

انتشیارات  ،تقويم میديريت بیاغ پسیته(. 1382)  شاکر اردکانيمد احصداقتي، ناصر و سید جواد، امیرحسین، حسیني فرد، 

 صفحه. 112 ،سسه تحقیقات پسته کشورؤم

 سسه تحقیقات پسته کشور.ؤانتشارات م ،رده بندی پسته )ترجمه( (1384)بهمن پناهي  و    ، عليتاج آبادی پور -

هیای ( دستورالعم  ملیي آزمیون1386)و علي تاج آبادی پور   بهمن پناهي دهقاني شورکي، يحیي، ربوی اهری، وحیده، -

 تمايز، يکنواختي و پايداری در پسته. انتشارات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال.

سیند بیه زراعیي در ( 1389)  و حمیید علیپیورپناهي، بهمن   حکم آبادی، حسیین، جوانشاه، امان اله،اسماعی  پور، علي،   -

 .انتشارات جمهوری  ،(239-300، )فص  پنجم: مهرنژاد و جوانشاه  ان:: تدوين کنندگراهبردی تحقیقات پسته ايران

ها در درختان خرمای تکثییر يافتیه بیه معرفي انواع ناهنجاری( 1391) محمد اسعدی و  پناهي، بهمنکشان ، بهاره،  دامن -

 صفحه.  24،  واحد رسانه های ترويجيانتشارات روش کشت بافت،  

 صفحه. 16،  واحد رسانه های ترويجيانتشارات حنا،  ( 1391) کشانامنبهاره دو   پناهي، بهمناسعدی، محمد،   -

خشکسیالي، چیالت هیا و (  1393)  حیاج سیید علیي خیاني، نجمیه و پیمیان معیدن ي،  پناهي، بهمنجیان،  علي  آبکار،   -

کشیاورزی، پژوهشیکده تحقیقیات و تیرويج  آمیوزش    ،سیازمان تحقیقیات. نشر  راهکارهای سازگاری و تعدي  خسارات آن

 صفحه. 97، ت خاک و آبشیزداری، تهرانحفاظ



واحد رسیانه هیای انتشارات های نوين بسته بندی خرما و محصوالت خرما، روش( 1394) نجمه سلیماني  و  بهمنپناهي،  -

 صفحه.  16،  ترويجي

یني حسی  ، علي، جوانشیاه، امیان الیه،تاج آبادی پور، پناهي، بهمنامامي، سید يحیي، بصیرت، مهدی، اسماعی  پور، علي،  -

محمیدی،   حقدل، معصومه، شاکر اردکاني، احمید، صیداقت، ربیا، صیداقتي، ناصیر،   حکم آبادی، حسین،سید جواد،  فرد،  

نشیر آمیوزش راهنمای پسته )کاشیت، داشیت و برداشیت(،  (  1395)هاشمي راد  و حمید  مهرنژاد، محمدربا    امیرحسین،

 .صفحه 304کشاورزی، 

هیای کیاربردی بیه منظیور کیاهت خسیارت عاربیه توصییه(  1396)  د اسعدیمحم  وکشان ، بهاره  دامن  ،بهمنپناهي،   -

 صفحه. 24پژمردگي و خشکیدگي خوشه خرما، نشر آموزش کشاورزی، 

هیای فیزيولیوژيکي و پیاتولوژيکي اهکارهیای کیاهت عاربیهر( 1397) کشانسلیماني، نجمه و بهاره دامن ،بهمنپناهي،  -

 .صفحه 24ی، نشر آموزش کشاورز،  برداشت رطب مضافتي بم

های نیانو نقیره جهیت افیزايت مانیدگاری ( استفاده از پوشت1398صابری )و نجمه    بهمنپناهي،  شاکر اردکاني، احمد، -

 صفحه. 24محصوالت تازه )مطالعه موردی پسته(، انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم باغباني،  

تغیییرات آ  و ( 1398) و مصیطفي قاسیمي لیياسماعی  پیور، ع  ،بهمنپناهي،   جوانشاه، امان اله، ،هاشمي نسب، حجت -

، انتشیارات مؤسسیه تحقیقیات علیوم هیا و راهکارهیا  هوايي، گرمايت جهاني و تأمین نیاز سرمايي درختان پسته: چیالت

 صفحه. 51باغباني،  
 
 

 فهرست مقاالت داخلي:
تشصصیي وزارت -ماهنامیه علمیي  ( خرما و بررسي فرآيندهای تشکی  و نمو گ  و مییوه در آن. زيتیون،1373)  پناهي، بهمن

 .  126و  125،  124کشاورزی شماره های  

( بررسي اثرات دانه گرده پنج رقم پايه نر خرما بیر روی خصوصییات شییمیايي خرمیای 1374)بهمن پناهي طالئي، علیربا و  

، 4، شیماره 26د مضافتي جیرفت. مجله علوم کشاورزی ايران، نشريه علمیي و فنیي دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه تهیران، جلی

 .11-15صفحات 

( اثر دانه گرده در خصوصیات فیزيکي خرمای مضافتي جیرفت. مجلیه علیوم کشیاورزی 1376)بهمن پناهي طالئي، علیربا و  

 . 45-53، صفحات 1، شماره 28ايران، نشريه علمي و فني دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، جلد 

قدرت رويشي دانه های گرده پايه های مشتلف خرما بر روی تشیکی  مییوه و وزن ( اثر  1376و علیربا طاليي )پناهي، بهمن  

، 13سسه تحقیقات اصالح و تهییه نهیال و بیذر، جلید  ؤخوشه در خرمای مضافتي. مجله نهال و بذر، نشريه علمي و پژوهشي م

 .53-60، صفحات 2شماره 

( پاسخ پايه های درختان پسته بیادامي زرنید، 1382) يبهمن پناهکاظم ارزاني، يحیي دهقاني شورکي و   ،حسینحکم آبادی،  

سرخ  و قزويني به زيادی بر و سديم کلرايد در آ  آبیاری. مجله علوم و فنون کشیاورزی و منیابع طبیعیي، نشیريه علمیي و 

 . 11-24پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان، سال هفتم، شماره چهارم، صفحات 

نقت بقايای گیاهي، خاک و کودهای حییواني روی (  1383)بهمن پناهي و  ابوالفتحي  محمد، جعفر ارشاد، منصوره میررادی،  م

هیای بیمیاری. مجلیه های پسته اسیتان کرمیاندر باغ Aspergillus nigerو  Aspergillus flavusهای گروه تراکم جمعیت قارچ

، 3-4، شیماره 40، جلید کشیاورزی پژوهشي مؤسسه تحقیقات آفات و بیماريهای گییاهي وزارت جهیاد  –، نشريه علمي  گیاهي

 .221-234صفحات 

. مجلیه ترکیدگي پوست نرم میوه در آلودگي پسته به آفالتوکسین و حشراتر  یثأ ت(  1384)بهمن پناهي  ربا و  محمد،  مهرنژاد

د ، جلیپژوهشي مؤسسه تحقیقات آفات و بیماريهای گیاهي وزارت جهاد کشیاورزی  –، نشريه علمي  های گیاهيآفات و بیماری

 .105-123، صفحات 2، شماره 73



ثیر أ فنوتیی  پسیته و تی 4های ظیاهری و کیفیي بررسي برخي ويژگي( 1386)بهمن پناهي  طالئي و افشاری، حسین، علیربا  

پژوهشي علیوم و صینايع کشیاورزی )ويیژه علیوم  –(. مجله علمي .Pistacia vera Lدماهای مشتلف بر درصد جوانه زني آنها )

 .25-33، صفحات 1، شماره 21باغباني(، جلد  

زمیان گی  دهیي، کمییت و کیفییت دانیه گیرده برخیي از ( 1386)بهمن پناهي  و کامیا ، فرشته، وزوايي، علي، عبادی، علي 

، نشیريه علمیي و پژوهشیي ( در رفسنجان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعیي.Pistacia vera Lژنوتی  های پسته )

 .131-139، صفحات ه  و يکم )الف(، شماره چيازدهمسال  دانشگاه صنعتي اصفهان، 

بررسي تأثیر نوع گرده و زمان های متفیاوت گیرده افشیاني بیر جوانیه ( 1386)بهمن پناهي  طالئي و افشاری، حسین، علیربا  

ده مشتلیف. مجلیه زني، رشد لوله گرده و تشکی  میوه در دو رقم پسته کله قوچي و احمد آقايي با استفاده از چهار نوع دانه گر

 .53-62، صفحات 2، شماره 21پژوهشي علوم و صنايع کشاورزی )ويژه علوم باغباني(، جلد   –علمي  

تعیین مناسب ترين ژنوتی  گرده زا برای چهار رقیم میاده (  1387)بهمن پناهي و  کامیا ، فرشته، وزوايي، علي، عبادی، علي  

و کشیاورزی ي  دپیرنشريه علمي و فنیي ، ي(. مجله علوم کشاورزی ايرانتجاری پسته )کله قوچي، اکبری، اوحدی و احمدآقاي

 .77-85، صفحات 1، شماره  39دوره دانشگاه تهران، منابع طبیعي 

هیای تفاوت عناصر غذايي در پوست سبز پسیته( 1388)بهمن پناهي  و ، مهدی محمدی مقدم طالئيافشاری، حسین، علیربا 

 –د فنولیک و گالیک اسیید در پوسیت سیبز بیر روی زهرابیه آفالتوکسیین. مجلیه علمیي زودخندان و سالم و اثرات میزان موا

 .10-17، صفحات 1، شماره  23پژوهشي علوم باغباني )علوم و صنايع کشاورزی(، جلد  

نقیت بید قیارچي (  1389)فر و منصوره مهديان  ، محسن اماميبهمن پناهيگوهرريزی، الله، محمدمهدی امینايي،  پناهيزدان

آوری تولیدات گییاهي های منطقه غر  کشور )فن. دو فص  نامه علمي پژوهشي دانشگاه Alternaria citriن  گیاه مرزه بر اسا

 .83-90، صفحات 2 ، شماره10پژوهت کشاورزی(، جلد   –

های کیفي ژگيهای آزاد بر برخي ويپاشي اسید آمینهبررسي اثر محلول(  1391)  بهمن پناهي، پروانه، اکرم مظفری و  راهداری

 .606-617، صفحات 4 ، شماره25( رقم فندقي. مجله زيست شناسي ايران، جلد .Pistacia vera Lو کمي پسته )

الگوی تشکی  میوه در ارتباط بیا رشید تشمیدان در چهیار ( 1392)بهمن پناهي  و ، محمد، علي وزوايي، علي عبادی زادهرجب

 .461-468، صفحات 4، شماره 44دوره   ،وم باغباني ايراننشريه علرقم پسته تجاری. 

وم و نشیريه علیبررسي مزيت نسبي محصوالت پسته، گردو و بیادام در اسیتان کرمیان.  (  1395)بهمن پناهي  و  ، الدن  شفیعي

 .56-75، صفحات 3، شماره  2جلد  فناوری پسته ايران،

بررسیي پاسیخ فیزيولوژيیک هیبريیدهای ذرت ( 1396)بهمن پناهي  و مددی زاده، محمد، کامبوزيا، جعفر، صوفي زاده، سعید  

، 2، شماره 15جلد  های زراعي ايران،پژوهتنشريه ( نسبت به سطوح مشتلف نیتروژن در استان کرمان. .Zea maya Lای )دانه

 .463-476صفحات 

افیزايت تأثیر به کارگیری سامانه هیای سیطوح آبگییر میديريت شیده در  بررسي  (  1397)بهمن پناهي  و  بني اسدی، محسن  

 .208-224، صفحات 34شماره سال نهم،   فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبیاری و آ ،.  تولیدات گیاهي

( تهییه نقشیه پیراکنت و شیدت عاربیه 1398، برادران، غالمربا و محمیدجواد عصیاری )پناهي، بهمنرستمي، محمدعلي،  

رافییايي، مجلیه تحقیقیات سیامانه هیا و مکانیزاسییون خشکیدگي خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطالعیات جغ

 .doi: 10.22092/ERAMS.2019.123818.1281کشاورزی، 
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 ارائه مقاله در كنگره ها و همایش هاي علمي داخل كشور:
(. بررسي اثرات دانه گرده پنج رقم پايه نر خرما بر روی خصوصیات ظاهری و فیزيکیي 1372) بهمن پناهيطالئي، علیربا و   -

 رفت. خالصه مقاالت اولین سمینار خرما، بهمن ماه، بوشهر.یخرمای مضافتي ج

(. تعیین درصد پسته های زودخندان و شکاف خیورده نیامنظم در ارقیام مشتلیف 1379)من پناهي  به  تاج آبادی پور، علي و  -

پسته ايران به منظور يافتن ارقام دارای پسته های زودخندان کمتر به منظور کاهت آلودگي به آفالتوکسیین. خالصیه مقیاالت 

 شهريور، اصفهان.  14-17چهاردهمین کنگره گیاهپزشکي ايران، 

های پسته. خالصیه (. ارزيابي يک روش غربالگری برای تعیین مقاومت به شوری در دانهال1379و ويلیام پیت ) اهيبهمن پن -

 مقاالت دومین کنگره باغباني ايران، شهريور، کرج. 

 پسیته (. اثر پايه های اهلي، سرخ ، بنه و آتالنتیکا بر روی درصد زودخنداني در1380)بهمن پناهي  تاج آبادی پور، علي و  -

 شهريور، شیراز.  7-9 بنه يا مرواريد سبز  های تجاری ايران. خالصه مقاالت دومین همايت ملي

(. اثر غلظت های مشتلف اسید ايندول بوتريک بیر 1380و سید محمد جواد آروين ) بهمن پناهيربايي تاج آبادی، حسین،    -

الت دهمین کنفیران  سراسیری زيسیت شناسیي ايیران های ريشه زايي در سنین مشتلف دانهالهای پسته. خالصه مقاشاخص

 شهريور، شیراز. 

(. اثر کود آلي بر کیفیت پسته و میزان آلودگي محصول به زهرابه آفالتوکسین. خالصیه 1381و حمید علیپور )  بهمن پناهي -

های پسته کشور، تهیران، مقاالت سومین همايت علمي کاربردی مسائ ، مشکالت و تعیین راهبردهای مبارزه با آفات و بیماری

 سازمان حفظ نباتات.  

(. بررسي اثرات تغییر دما و رطوبت بر روی ترک خوردگي پوسیت 1382، علي تاج آبادی پور و علیربا طاليي )بهمن پناهي  -

 سبز پسته. خالصه مقاالت سومین کنگره علوم باغباني ايران، کرج. 



هیای ت متقاب  پايه های پسته اهلیي، سیرخ ، بنیه و آتالنتیکیا و پیونیدک(. اثرا1382) بهمن پناهيعلي تاج آبادی پور و    -

 اوحدی، کله قوچي و احمدآقائي بر خصوصیات برگ و میوه پسته. خالصه مقاالت سومین کنگره علوم باغباني ايران، کرج. 

وی منیابع ايجیاد آلیودگي بیه (. اثرات متقاب  چهار پايه و سه پیوندک پسته بیر ر1382) بهمن پناهيعلي تاج آبادی پور و    -

 آفالتوکسین در باغ. خالصه مقاالت سومین کنگره علوم باغباني ايران، کرج. 

(. تبعیض ايزوتوپ پايیدار 1382)بهمن پناهي حسین حکم آبادی، کاظم ارزاني، پائولین گريرسون، يحیي دهقاني شورکي و    -

 صه مقاالت سومین کنگره علوم باغباني ايران، کرج. کربني بعنوان ابزاری جهت مطالعات تنت شوری در پسته. خال

(. اثر کود آلي بر کیفیت پسته و میزان آلودگي محصول به زهرابه آفالتوکسین. خالصیه 1382)  بهمن پناهيحمید علیپور و    -

 سسه تحقیقات برنج کشور، رشت. ؤمقاالت هشتمین کنگره علوم خاک ايران، دانشگاه گیالن و م

. خالصیه مقیاالت رد و کیفیت میوه پستهکمحلول پاشي روغن های معدني بر عمل(. اثر  1384حمید علیپور )و    بهمن پناهي  -

 .مشهد،  فردوسي مشهدايران، دانشگاه  باغباني  کنگره علوم چهارمین 

بررسي اثرات يک ماده شوينده با غلظیت هیای مشتلیف بیر (. 1385و سید جواد حسیني فرد ) بهمن پناهي مهدی بصیرت، -

 .کرجهمین کنگره گیاهپزشکي ايران، هفدخالصه مقاالت    .وی جمعیت آفت پسی  معمولي پسته، خاک و گیاهر

یولوژی پروانه مییوه خیوار ب(. 1385) بهمن پناهي  نژاد رحماني، پرويز شیشه بر، علي اصغر سراج، مهدی بصیرت و  ربا قمي  -

 .کرجهمین کنگره گیاهپزشکي ايران، هفدخالصه مقاالت  .پسته و مقايسه آن با مراح  رشدی میزبان در منطقه رفسنجان

. هیای پسیته بیه شیوریستفاده از تکنیک های مطالعه میکروسکوپي برای غربیالگری دانهیال(. بررسي ا1386) بهمن پناهي -

 .دانشگاه شیراز، شیرازکنگره علوم باغباني ايران،  پنجمینخالصه مقاالت  

های مولد آفالتوکسین در ترمینال های تراکم قارچ(. بررسي  1386)  ني و علیربا طالئيمحمد مرادی قهدريجا،  بهمن پناهي  -

 دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد.، اولین همايت ملي فرآوری و بسته بندی پسته. خالصه مقاالت  فرآوری میوه پسته

 ششیمین. خالصه مقاالت  ین در باغمعرفي عوام  موثر بر آلودگي پسته به آفالتوکس(.  1388)  علیربا طالئيو    بهمن پناهي  -

 .دانشگاه گیالن، رشتکنگره علوم باغباني ايران، 

بررسي تأثیر محلول پاشي اوره، کالت روی و اسید بريک در زمیان (.  1388)  علیربا طالئيو    بهمن پناهي  حمیده محمدی،  -

دانشیگاه گییالن، لیوم باغبیاني ايیران، کنگیره ع  ششمین. خالصه مقاالت تورم جوانه ها بر خصوصیات کمي و کیفي میوه پسته

 .رشت

بررسي تأثیر محلول پاشي عناصر معدني مشتلف در زمیان تیورم (.  1388)  علیربا طالئيو    بهمن پناهي مهرانگیز حیدريان،  -

 .دانشگاه گیالن، رشتکنگره علوم باغباني ايران،  ششمین. خالصه مقاالت جوانه گ  بر صفات کمي و کیفي میوه پسته

های موجود در درختان خرمای رقم گزارشي از مشاهدات ناهنجاری(.  1388)  محمد اسعدیو    بهمن پناهي ره دامنکشان،بها  -

دانشیگاه کنگره علوم باغباني ايیران،    ششمین. خالصه مقاالت  بدست آمده از روش تکثیر کشت بافت در استان کرمان  "برحي"

 .گیالن، رشت

رقم پايه نر خرما بر روی خصوصیات شیمیايي خرمای   5بررسي اثرات دانه گرده  (.  1388)  بهمن پناهي  احسان جهان تیغ و  -

 .دانشگاه گیالن، رشتکنگره علوم باغباني ايران،  ششمین. خالصه مقاالت مضافتي سوران

 ششیمین. خالصه مقیاالت  مقايسه کشت ارقام موز در استان سیستان و بلوچستان(.  1388)  بهمن پناهي خلی  محمودی و  -

 .دانشگاه گیالن، رشتکنگره علوم باغباني ايران، 

بررسیي هیدروشییمي منیابع آبیي موجیود در (.  1388)  بهمن پناهي وعلي بني اسدی، افشین سالجقه، محسن بني اسدی    -

چهارمین کنفران  سراسری آبشییزداری . خالصه مقاالت راين به منظور تعیین کیفیت آ  سد  –محدوده سد زيرزمیني توتک  

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.،  ريت منابع آ  و خاکو مدي

های ژئولوژيکي و نقت و اهمیت بررسي ويژگي(.  1388)  بهمن پناهي وعلي بني اسدی، ابراهیم گوهری، محسن بني اسدی    -

ديريت چهیارمین کنفیران  سراسیری آبشییزداری و می. خالصه مقیاالت ها در مکانیابي سدهای زيرزمینيژئوفیزيکي پي سنگ

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.،  منابع آ  و خاک



مقايسیه و ارزيیابي اثیرات (.  1388) و محمدربیا کیدوری  بهمن پناهيمحسن بني اسدی، علي بني اسدی، سلیمه نودهي،    -

ن  چهیارمین کنفیرا. خالصه مقاالت زيست محیطي سدهای بزرگ سطحي با سدهای زيرزمیني در جهت نی  به توسعه پايدار

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.،  سراسری آبشیزداری و مديريت منابع آ  و خاک

اثر کود نیتروژن و زمیان برداشیت بیر مییزان (.  1388) ، مظفر پورديگويي بهرامجردی و سید محمدعلي وکیليبهمن پناهي  -

هان دارويي ايیران، مرکیز آمیوزش عیالي همايت علمي توسعه صنعت گیا. خالصه مقاالت عملکرد و اسان  گیاه دارويي ريحان

 ، تهران.1388اسفند  9-10امام خمیني وزارت جهاد کشاورزی، 

تأثیر و نقت کشیاورزی بیر رونید شیور شیدن (.  1389)  بهمن پناهيعلیربا سلیماني، غالمربا زهتابیان، علي بني اسدی و    -

ششیمین همیايت ملیي . خالصه مقاالت زاييبیابانمنابع آ  و خاک در دشت کرمان به عنوان چالشي جدی در جهت افزايت 

دانشیگاه تربییت میدرس، نیور، ،  علوم و مهندسي آبشیزداری )تعادل اکوسیستمي( و چهارمین همايت ملي فرسايت و رسیو 

 مازندران.

ان بررسي اثر هیدروکسي کینولین سیترات و تیوسیولفات نقیره بیر طیول عمیر و مییز(.  1389)  بهمن پناهيهديه الهیان و    -

، 1389بهمین میاه    27-28،  پنجمین همايت ملي ايده های نو در کشاورزی. خالصه مقاالت  کلروفی  گ  بريده رز رقم درويتر

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ، اصفهان.

صه مقیاالت . خالبررسي اثر دما بر طول عمر و میزان کلروفی  گ  بريده رز رقم درويتر(. 1389) بهمن پناهيهديه الهیان و   -

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ، اصفهان.1389بهمن ماه   27-28، پنجمین همايت ملي ايده های نو در کشاورزی

بررسیي اثیر تیمیار بیرون زاد پوترسیین جهیت کیاهت (.  1389)  رامین بابادائي سامانيو    بهمن پناهي  محمدعلي برغامي،  -

پنجمیین . خالصه مقیاالت  های پرتقال والنسیا رقم فراست در منطقه جیرفتمیوه  تأثیرات سرمازدگي بر روی کیفیت و کمیت

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ، اصفهان.1389بهمن ماه   27-28،  همايت ملي ايده های نو در کشاورزی

( )بیلهر( در Dorema aucheriآت اکولوژی گونه )(. 1389)، منصوره خداشناس و ربابشیما قاسم نژاد فرسنگي بهمن پناهي -

دومین کنگره ملي تشصصي زيست شناسي محققان سراسر کشیور، باشیگاه پژوهشیگران جیوان، خالصه مقاالت  استان کرمان.  

 ، تهران.1389اسفند  17-14

 Doremaهیای بررسیي خصوصییات رويشیگاه(. 1389)، منصوره خداشناس و ربابشیما قاسیم نیژاد فرسینگي بهمن پناهي -

aucheri  (  .در استان کرمان )دومین کنگره ملي تشصصي زيست شناسي محققان سراسیر کشیور، باشیگاه خالصه مقاالت  بیلهر

 ، تهران.1389اسفند  14-17پژوهشگران جوان، 

هیای مشتلیف پاشیي غلظیتبررسي اثرات محلیول(.  1390)  بهمن پناهيندا ربوی زاده مشیزی، سید جواد حسیني فرد و    -

ايیران،  خیاککنگره علیوم دوازدهمین  خالصه مقاالت    ره پر شدن دانه بر خصوصیات کمي و کیفي پسته.نیترات پتاسیم در دو

 .، دانشگاه تبريز، تبريز1390شهريور ماه  12  -14

بررسي اثر پوتريسین بر روی عاربه خشیکیدگي خوشیه خرمیا در   (.1390)، بهاره دامنکشان و محمد اسعدی  بهمن پناهي  -

 .، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان1390شهريور ماه   14 -17کنگره علوم باغباني ايران، هفتمین االت  خالصه مقمنطقه بم . 

بررسي اثر اسید سالیسیلیک بر روی عاربه خشیکیدگي خوشیه   (. (.1390)، بهاره دامنکشان و محمد اسعدی  بهمن پناهي  -

، دانشگاه صینعتي اصیفهان، 1390شهريور ماه    14  -17ان،  کنگره علوم باغباني ايرهفتمین  خالصه مقاالت  خرما در منطقه بم.  

 .اصفهان

 های گیردوی انتشیابي اسیتان کرمیان.ارزيابي نهايي ژنوتی (.  1390)  بهمن پناهي سید محمدربا مظفری، دارا  حسني و  -

 .صفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، ا1390شهريور ماه   14 -17کنگره علوم باغباني ايران، هفتمین خالصه مقاالت  

های هورمون ايندول بوتیريک اسید و نفتیالین اسیتیک اثر غلظت(.  1390)و همايون فرهمند    بهمن پناهيپرويز رستگاری،    -

، 1390شیهريور میاه    14  -17کنگره علوم باغبیاني ايیران،  هفتمین  خالصه مقاالت    های زرشک زينتي.زايي قلمهاسید بر ريشه

 .دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان



کت روال تیي اس بیر خصوصییات کیفیي و عمیر بررسي اثر نیترات کلسیم و قارچ(.  1390)  بهمن پناهي  وفرشته سالجقه    -

المللي علوم ، مرکز بین1390مهرماه  16 -17، اولین همايت ملي اصالح الگوی تولید و مصرف. خالصه مقاالت  انباری ارقام هلو

 و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطي، ماهان.

بررسي اثر تیاريخ کاشیت و تیراکم عملکیرد و اجیزاک عملکیرد گییاه (. 1390)و محمدربا کدوری  بهمن پناهيوفا شهیدی،    -

اولین همايت ملي مباحث نوين در کشاورزی، آبان خالصه مقاالت در شهرستان کرمان.   (.Artemisia dracunculus Lترخون )

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه، ساوه.1390ماه  

ثیر ورمي کمپوست و کود دامي بر رشید أ (. ت1390)و فاطمه ابراهیمي     ، سیدجواد حسیني فردبهمن پناهيسمیه رشیدی،    -

، دانشیگاه آزاد اسیالمي 1390اولین همايت ملي مباحث نوين در کشیاورزی، آبیان میاه  خالصه مقاالت  .  و گلدهي گ  جعفری

 واحد ساوه، ساوه.

هیای سیازگار اکیالیپتوس در معرفي گونه(.  1390)بیژن پور صفری و ارسالن شکرچیان   ،ناهيبهمن پسید جالل ابراهیمي،    -

اسیفند  9 -10پنجمین کنفران  سراسری آبشیزداری و مديريت منابع آ  و خیاک، خالصه مقاالت حوزه آبشیز آ  باريک بم.  

 المللي علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطي، ماهان.، مرکز بین1390ماه  

 STUDY THE EFFECT OF PLANTING DATE AND(. 1391)و محمدربا کدوری  بهمن پناهيوفا شهیدی،  -

PLANT DENSITY ON TARRAGON YIELD AND YIELD COMPONENTS IN KERMAN-IRAN (Artemisia 

dracunculus L.).  ژوهت و فناوری ، شبکه ملي پ 1391ارديبهشت ماه  27-28کنگره ملي گیاهان دارويي، خالصه مقاالت

 گیاهان دارويي، جزيره کیت. 

هیای موجیود در گزارشي از مشیاهدات ناهنجیاری(.  1391)، محمد اسعدی و سعید حاجیان  بهمن پناهيکشان،  بهاره دامن  -

همیايت ملیي خرمیای خالصه مقیاالت  بدست آمده از روش تکثیر کشت بافت در استان کرمان.    "برحي"درختان خرمای رقم  

 ، پژوهشکده باغباني دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.1391شهريور ماه  12-13ايران، 

هیای نیر برتیر زني گیرده پايیهارزيابي درصد جوانه(.  1391)، محمد اسعدی و محمود ايزدی  بهمن پناهيکشان،  بهاره دامن  -

، 1391شیهريور میاه  12 -13ان، همايت ملي خرمیای ايیرخالصه مقاالت خرما در استان کرمان در شرايب مشتلف انبارداری.  

 پژوهشکده باغباني دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

بررسیي اثیر پوتريسیین بیر روی عاربیه (.  1391)کشیان، محمید اسیعدی و عبدالحمیید محبیي  ، بهاره دامینبهمن پناهي  -

، پژوهشیکده 1391ر میاه  شیهريو  12  -13همايت ملي خرمیای ايیران،  خالصه مقاالت  خشکیدگي خوشه خرما در منطقه بم.  

 باغباني دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

بررسي اثر اسید سالیسیلیک بیر روی عاربیه (. 1391)کشان، محمد اسعدی و سید سمیع مرعشي ، بهاره دامنبهمن پناهي  -

اغبیاني دانشیگاه ، پژوهشیکده ب1391شهريور ماه    12  -13همايت ملي خرمای ايران،  خالصه مقاالت  خشکیدگي خوشه خرما.  

 شهید باهنر کرمان، کرمان.

اباذرپور،    - پناهيمهدی  و  بهمن  گز  چشمه  پور  رجبعلي  اصغر  علي  وکیلي،  علي  سید  دامن،  بررسي (.  1391)  کشانبهاره 

همايت ملي خرمای ايران،  خالصه مقاالت  رساندن مصنوعي میوه خرمای مضافتي در مرحله خارک با استفاده از روش انجماد.  

 ، پژوهشکده باغباني دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. 1391شهريور ماه  13-12

بررسي زمان کاشت و تراکم بوتیه بیر مییزان اسیان  (.  1391)، محمدربا کدوری و رزيتا کبیری  بهمن پناهيوفا شهیدی،    -

مهیر میاه  5-6گیاهان دارويي، های طبیعي و همايت ملي فرآوردهخالصه مقاالت (. .Artemisia dracunculus Lگیاه ترخون )

 ، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، بجنورد.1391

پناهي  - دامنبهمن  بهاره  اسعدی  ،  محمد  و  خرما.  (.  1391)کشان  میوه  بر  سالیسیلیک  اسید  شیمیايي  اثر  خالصه  بررسي 

 زشکي اهواز، اهواز. ، دانشگاه علوم پ 1391مهر ماه  25 -27اولین همايت ملي خرما و امنیت غذايي، مقاالت 



بررسي رساندن (.  1391)کشان  گز و بهاره دامنپور چشمهاصغر رجبعلي، سیدعلي وکیلي، عليبهمن پناهيمهدی اباذرپور،    -

اولین همايت ملي خرما و امنیت  خالصه مقاالت  ای در مرحله خارک با استفاده از روش انجماد.  مصنوعي میوه خرمای هلیله

 ، دانشگاه علوم پزشکي اهواز، اهواز.1391ماه مهر  25 -27غذايي، 

افشاني مکانیکي خرما. بررسي رساندن مصنوعي میوه خرمای  گرده(.  1391) کشانبهاره دامنو   بهمن پناهيمهدی اباذرپور،   -

ديد بم،  ، ارگ ج1391مهرماه    20جشنواره علمي خرما،  مقاالت  مضافتي در مرحله خارک با استفاده از روش انجماد. برگزيده  

 بم. 

پناهي  - دامنبهمن  بهاره  اسعدی  ،  محمد  و  و توصیه(.  1391)کشان  پژمردگي  عاربه  خسارت  کاهت  منظور  به  فني  های 

 ، بم، کرمان. 1391مهرماه   20جشنواره علمي خرما، مقاالت خشکیدگي خوشه خرما. برگزيده  

اثیر کودهیای آهین، روی و (.  1391)علي  خواه دهآبادیمند و دانیال  ، جواد سرحدی، سونیا بهرهبهمن پناهيصديقه بدويي،    -

سومین همايت ملي علوم کشاورزی و صینايع غیذايي ، خالصه مقاالت  ماده آلي بر عملکرد کمي و کیفي پرتقال محلي دلفارد.  

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا، فسا.1391آذر ماه    16

اثر کودهای روی، منییزيم و (. 1391)علي خواه دهمند و دانیال آبادیه، جواد سرحدی، سونیا بهربهمن پناهيعادله حیدری،    -

 16سومین همايت ملي علوم کشاورزی و صنايع غیذايي ، خالصه مقاالت  منگنز بر عملکرد کمي و کیفي پرتقال محلي دلفارد.  

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا، فسا.1391آذر ماه  

تأثیر کودهای دامي بر عملکرد و درصد اسان  گییاه دارويیي میرزه (.  1391)ا کدوری  و محمدرب  بهمن پناهياکرم مقتني،    -

(Saturjea hortensis L. .در شهرستان کرمان ) آذر  16سومین همايت ملي علوم کشاورزی و صینايع غیذايي ، خالصه مقاالت

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا، فسا.1391ماه  

بررسي اثر کاشت بهاره و پیايیزه و تیراکم مناسیب بیر (. 1391)با کدوری و رزيتا کبیری ، محمدربهمن پناهيوفا شهیدی،    -

آذر  16سومین همايت ملي علوم کشاورزی و صینايع غیذايي ، خالصه مقاالت  صفات زراعي آويشن باغي در شهرستان کرمان.  

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا، فسا.1391ماه  

 IBAهیای مشتلیف هورمیون  بررسیي تیأثیر غلظیت(.  1391)د پورمیرزايي و رزيتیا کبییری  ، احمبهمن پناهيوفا شهیدی،    -

سومین همايت ملي علوم کشیاورزی و صینايع خالصه مقاالت  های رزماری.  زايي قلمه)ايندول بوتیريک اسید( در تسريع ريشه

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا، فسا.1391آذر ماه    16غذايي ، 

بررسیي تیأثیر (.  1391)زادی، مصطفي صیالحي و زينیب آقاخیاني  ، مرتضي يوسفبهمن پناهيسعید ريزی،  ملیحه صادقي،    -

اولیین مقیاالت های کمي و کیفي و عمر انبارماني میوه چیکو رقم اوال. چکیده عصاره آويشن شیرازی و کلريد کلسیم بر ويژگي

 دانشگاه شیراز، شیراز.، 1391بهمن ماه   12و  11همايت ملي فیزيولوژی پ  از برداشت، 

تأثیر سالیسیلیک اسید و مدت انبیارداری بیر خصوصییات کمیي و عمیر انبیاری مییوه (.  1391)  بهمن پناهيفريبا نوزائي و    -

 ، دانشگاه شیراز، شیراز.1391بهمن ماه   12و   11اولین همايت ملي فیزيولوژی پ  از برداشت، مقاالت  لیموترش. چکیده 

بررسي اثر سالیسیلیک اسید و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفي و عمر انباری مییوه (.  1391)  پناهي بهمنفريبا نوزائي و    -

 ، دانشگاه شیراز، شیراز.1391بهمن ماه   12و   11اولین همايت ملي فیزيولوژی پ  از برداشت، مقاالت  لیموترش. چکیده 

های مشتلف جیبرالیک اسید و حیذف پوسیته اثر غلظت  (.1391)و اردشیر رحیمي میداني    بهمن پناهيخدايي،  مريم يکتن  -

دومین همايت ملي میديريت کشیاورزی، مقاالت (. چکیده .Mangifera indica Lهای انبه )بذر بر صفات رويت بذر در دانهال

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم، جهرم.1391اسفند ماه   23

اثر تیمارهای غیر شیمیايي بر عمر ماندگاری پی  از (.  1391)ته سالجقه  پز و فرش، سهیال کورهبهمن پناهيمهتاج وحدتي،    -

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد 1391اسفند ماه  23دومین همايت ملي مديريت کشاورزی، مقاالت  برداشت لیمو لیسبون. چکیده  

 جهرم، جهرم.



(. 1391)يم يکتن خدايي و فريبا نجاتي  زادی، مصطفي صالحي، مر، مرتضي يوسفبهمن پناهيملیحه صادقي، سعید ريزی،    -

بررسي تأثیر اسان  آويشن شیرازی و کلريد کلسیم در زمانهای مشتلف انبارداری بر میزان قابلیت پذيرش میوه چیکو. چکییده 

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم، جهرم.1391اسفند ماه   23دومین همايت ملي مديريت کشاورزی،  مقاالت  

بررسي تیأثیر کیاربرد کینتیین و خیم (.  1391)و عباس صبوروح منفرد    بهمن پناهياله تفضلي،  نسب، عنايتسمیه تانوردی  -

دومیین همیايت ملیي میديريت مقیاالت  کردن ساقه بر صفات رويشي جوانه پیوندک نارنگي میاگاوا با پايه سیتروملو. چکییده  

 ، جهرم.، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم1391اسفند ماه    23کشاورزی، 

مقايسه و معرفي نتايج مطالعیات (.  1392)زاده  ، محمد اسعدی و حامد حسن زاده خانکهدانيبهمن پناهيکشان،  بهاره دامن  -

 7تیا    4هشتمین کنگره علوم باغبیاني ايیران،  مقاالت  های رويشي و ريزازديادی. خالصه  حاص  از ازدياد درختان خرما به روش

 علي سینا، همدان.، دانشگاه بو1392شهريور ماه 

بررسي تیأثیر کیاربرد غلظیت هیای مشتلیف (.  1392)و خیام سمیعي    بهمن پناهيسمیه تانوردی نسب، عنايت اله تفضلي،    -

ششیمین کنفیران  ملیي مقیاالت  کینتین و خم کردن ساقه بر روی تحريک رشید جوانیه پیونیدک نیارنگي میاگیاوا. خالصیه  

 ، انجمن مهندسي آبیاری و آ  ايران، کرمان.1392بهمن ماه   30تا   29آبشیزداری و مديريت منابع آ  و خاک،  

 Effect of different treatments of N-P-K fertilizers on tarragon(.1393) بهمننن پننناهيوفا شهیدی، ناصر عربزاده و  -

(Artemisia dracunculus L.) plant characteristics 25تیا  24ن دارويیي، سیومین کنگیره ملیي گیاهیامقیاالت . مجموعیه 

 ، دانشگاه فردوسي، مشهد.1393ارديبهشت ماه  

تأثیر کودهای دامي و دور آبیاری بیر عملکیرد آويشین (. 1393)و مهشید کشاورزی  بهمن پناهيوفا شهیدی، ناصر عربزاده،    -

 1و کشیاورزی پايیدار،  دومین همايت ملي گیاهان داروييمقاالت ( در شهرستان کرمان. مجموعه .Thymus vulgaris Lباغي )

 ، دانشکده شهید مفتح، همدان.1393شهريور ماه 

بررسیي اثیر کیائولین فیرآوری شیده بیر روی (. 1393) جابر عسکر پور، هادی زهدی و شیهرام صیداقت حیور،  بهمن پناهي  -

شیهريور میاه   10  تا  9اولین همايت ملي پسته ايران،  مقاالت  خصوصیات رويشي و زايشي درختان پسته رقم اوحدی. مجموعه  

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.1393

پاشي مواد غذايي بر جوانه های متورم زايشي و صفات کمیي بررسي اثرات محلول(.  1393)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي  -

، 1393ر میاه  شیهريو  10تیا    9اولین همايت ملیي پسیته ايیران،  مقاالت  و کیفي میوه در درختان پسته رقم اوحدی. مجموعه  

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

هیای مشتلیف روی و بیر در پاشي غلظتاثر محلول(. 1393) بهمن پناهيسید جواد حسیني فرد، مصطفي علي زاده فالح و   -

میاه شیهريور    10تیا    9اولین همايت ملي پسیته ايیران،  مقاالت  ها بر عملکرد و کیفیت میوه پسته. مجموعه  هنگام تورم جوانه

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.1393

بررسي اثر تزريق محلیول اسیید سالیسییلیک بیه منظیور کیاهت (.  1393)محمد اسعدی    کشان وبهاره دامن،  بهمن پناهي  -

همايت الکترونیکیي پیژوهت هیای مقاالت  عاربه پژمردگي و خشکیدگي خوشه در درختان خرمای رقم مضافتي بم. مجموعه

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان، کرمان.1393اسفند ماه    25وم و فناوری،  نوين در عل

پاشي های قب  از برداشت سیلیکات آلیومینیم بیر بررسي اثر محلول(. 1394)هادی زهدی  و    بهمن پناهيآرمین آقاعباسي،    -

 18تیا    17حیطیي در گیاهیان،  های مدومین همايت ملي تنتمقاالت  روی آفتا  سوختگي میوه پسته رقم اوحدی. مجموعه  

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.1394ارديبهشت ماه  

بررسي اثر تنت کم آبیاری بیر برخیي خصوصییات فیزيولیوژيکي گییاه (.  1394)  بهمن پناهيغزال يزدانپناه، وفا شهیدی و    -

، دانشیگاه شیهید 1394رديبهشت ماه  ا  18تا    17دومین همايت ملي تنت های محیطي در گیاهان،  مقاالت  انیسون. مجموعه  

 باهنر کرمان، کرمان.



بررسیي اثیر اسیپرمیدين در شیرايب تینت شیوری بیر خصوصییات (.  1394)  بهمننن پننناهيغزال يزدانپناه، وفا شهیدی و    -

ارديبهشیت میاه   18تیا    17دومین همايت ملي تنت های محیطي در گیاهان،  مقاالت  فیزيولوژيکي گیاه بادرنجبويه. مجموعه  

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.1394

 Study effect of low irrigation and polyamine(.1394) وفا شیهیدیو  بهمن پناهيلي لي حسیني، محمدعلي وکیلي،  -

(spermidin) on yield of Satureja hortensis L. in Kerman  تیا  22چهارمین کنگره ملي گیاهان دارويیي، مقاالت .مجموعه

 های بین المللي رازی تهران، تهران.، مرکز همايت1394ارديبهشت ماه   23

 The effect of silicon on water content and(.1394) غیزال يزدانپنیاهو  بهمننن پننناهيوفیا شیهیدی، ناصیر عربیزاده،  -

photosynthetic pigments and lipid peroxidation in (Borago officinalis L.) چهیارمین کنگیره ملیي ت مقیاال. مجموعیه

 های بین المللي رازی تهران، تهران.، مرکز همايت1394ارديبهشت ماه  23تا   22گیاهان دارويي،  

بررسي اثر دور آبییاری و کیود ارگانییک بیر عملکیرد بومیادران در شهرسیتان کرمیان. (.  1394)  بهمن پناهيوفا شهیدی و    -

، موسسه عالي علیوم و فنیاوری خیوارزمي، 1394تیر ماه   31کشاورزی ايران،  اولین کنفران  ساالنه تحقیقات  مقاالت  مجموعه  

 شیراز.

بررسي اثیرات کیاربرد کمپوسیت و برخیي عناصیر پیر مصیرف و کیم مصیرف بیر (.  1394)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي  -

شهريور   18تا    16يران،  چهاردهمین کنگره علوم خاک امقاالت  خصوصیات کمي و کیفي پسته رقم فندقي در کرمان. مجموعه  

 ، دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان، رفسنجان.1394ماه  

هیا بیر اثرات محلول پاشي کلسیم در هنگیام تیورم جوانیه(. 1394) بهمن پناهيسید جواد حسیني فرد، الهام ابراهیم پور و   -

، دانشیگاه 1394شهريور میاه    18تا    16چهاردهمین کنگره علوم خاک ايران،  مقاالت  روی صفات کمي و کیفي پسته. مجموعه  

 ولي عصر )عج( رفسنجان، رفسنجان.

بررسي سازگاری و تعیین خواص کمي و کیفي مییوه هشیت رقیم (.  1394)و محمد اسعدی    بهمن پناهيکشان،  بهاره دامن  -

، 1394شیهريور میاه    26تیا    25دومین همايت ملي و جشنواره علمي خرمای ايران،  مقاالت  خرمای تجارتي خارجي. مجموعه  

 مجتمع آموزش عالي بم، کرمان.

های زراعي بر روی کاهت مییزان عاربیه خشیکیدگي ثیر برخي روشأ بررسي ت(. 1394) بهمن پناهيمحمدجواد عصاری و    -

، مجتمیع 1394شیهريور میاه  26تیا  25رمیای ايیران، دومین همايت ملي و جشنواره علمیي خمقاالت  خوشه خرما. مجموعه  

 آموزش عالي بم، کرمان.

پاشیي سالیسییلیک اسیید و سیولفات پتاسییم بیر کمییت و ثیر محلولأ بررسي ت(.  1394)  بهمن پناهيمحبوبه خدادادی و    -

ملیي و جشینواره دومین همايت مقاالت کیفیت میوه و کنترل عاربه پژمردگي و خشکیدگي خوشه خرمای مضافتي. مجموعه 

 ، مجتمع آموزش عالي بم، کرمان.1394شهريور ماه   26تا   25علمي خرمای ايران، 

بررسي کاربرد کمپوست و برخي عناصر غذايي بر خصوصیات کمي و کیفي پسیته (.  1394)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي  -

، دانشیگاه 1394آذر میاه   26تا    25بز، پسته،  های علمي در صنعت طالی سهمايت ملي رهیافتمقاالت  رقم اوحدی. مجموعه  

 آزاد اسالمي واحد دامغان، دامغان.

اثیر تینت شیوری بیر روی صیفات رويشیي و (.  1394)  علي تیاج آبیادی پیور  و  بهمن پناهي محمدربا نیکويي دستجردی،  -

در صنعت طالی سیبز، پسیته، های علمي همايت ملي رهیافتمقاالت  . مجموعه  های پسته رقم بادامي زرندبیوشیمیايي دانهال

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان، دامغان.1394آذر ماه    26تا   25

هیای بیذری. بررسي اثر اگريزيم بر روی دو رقم نهال سیب پیوند شده بر روی پايه(.  1394)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي  -

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.1394ن ماه  بهم 8تا   5نهمین کنگره علوم باغباني ايران، مقاالت  مجموعه 

هیای ارقیام مشتلیف بررسي اثر هیومیک اسید در سطوح متفاوت کودی بیر نهیال(.  1394)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي  -

 اهواز.، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1394بهمن ماه    8تا  5نهمین کنگره علوم باغباني ايران، مقاالت سیب پیوندی. مجموعه 



بررسي و مقايسه صفات شیمیايي میوه نه رقم خرمای خشیک (.  1394)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي زاده،سهیال افشاری  -

، دانشیگاه 1394بهمین میاه  8تیا  5نهمین کنگره علوم باغباني ايران، مقاالت  و نیمه خشک برتر کشور در منطقه بم. مجموعه  

 شهید چمران اهواز، اهواز.

رقیم خرمیای   مورفولوژيکي نیهصفات  برخي  بررسي و مقايسه  (.  1394)کشان  بهاره دامن  و  بهمن پناهي  زاده، افشاریسهیال  -

، دانشگاه شهید چمران اهیواز، 1394بهمن ماه  8تا  5نهمین کنگره علوم باغباني ايران، مقاالت مجموعه    .خشک و نیمه خشک

 اهواز.

کاربرد هورمیون براسینواسیتروئید و اسیید آسیکوربیک در (. 1394) بهمن پناهيو جعفری، وحیدربا صفاری السادات  هانیه  -

هفتمین همايت ملي آبشییزداری مقاالت  جهت کاهت اثرات ناشي از آ  شور بر خصوصیات مورفولوژيک گ  گازانیا. مجموعه  

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.1394بهمن ماه   28تا   27و مديريت منابع آ  و خاک،  

بررسي اثرات براسینواستروئید و اسید آسکوربیک بر برخي (.  1395)  بهمن پناهيجعفری، وحیدربا صفاری و  السادات  هانیه  -

المللي و دومین کنگره ملیي گیاهیان اولین کنگره بینمقاالت خصوصیات مورفولوژيک و شاخص کلروفی  گیاه گازانیا. مجموعه  

 گاه فردوسي مشهد، مشهد.، دانش1395شهريور ماه   4تا   2زينتي،  

زنیي بیذر آمین پوترسین بر برخي فاکتورهای جوانهاثر پلي(.  1395)  بهمن پناهيجعفری، وحیدربا صفاری و  السادات  هانیه  -

شیهريور میاه   4تیا    2المللي و دومین کنگره ملي گیاهیان زينتیي،  اولین کنگره بینمقاالت  گازانیا تحت تنت شوری. مجموعه  

 فردوسي مشهد، مشهد.  ، دانشگاه1395

کیفي های اثرات نورگیری، سايه و جهت جغرافیايي بر برخي ويژگي(.  1395)  بهمن پناهي، حمیدربا اخوان و  بهزاد صفاری  -

میاه  آبیان 19، هفتمین همايت ملي بررسیي بیايعات محصیوالت کشیاورزیمقاالت . مجموعه و بايعات پسته رقم کله قوچي

 .تهرانتربیت مدرس، ، دانشگاه  1395

بررسي اثر غلظت های مشتلف براسینواستروئید در مراح  مشتلف تکام ، رشید و (.  1396)کشان  و بهاره دامن  بهمن پناهي  -

شهريور میاه  16تا  13نشستین کنفران  بین المللي و دهمین کنگره ملي علوم باغباني ايران، مقاالت  نمو میوه پسته. مجموعه  

 ران.، دانشگاه تربیت مدرس، ته1396

بررسي استفاده از آسکوربیک اسید و آويشن شیرازی بیر تغیییرات فیزيکوشییمیايي (. 1396)و نجمه سلیماني  بهمن پناهي  -

، 1396شهريور ماه    16تا    13نشستین کنفران  بین المللي و دهمین کنگره ملي علوم باغباني ايران،  مقاالت  میوه به. مجموعه  

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

بررسي کیفییت خرمیای مضیافتي رسیانده شیده بیه طريیق (.  1396)  بهمن پناهي، ابوالفض  گلشن تفتي و  مه سلیمانينج  -

، دانشیگاه 1396ماه    بهمن  11،  اولین همايت ملي صنايع فرآوری محصوالت کشاورزیمقاالت  مصنوعي در سردخانه. مجموعه  

 شهید باهنر کرمان، کرمان.

بررسي عملکرد کمي و کیفي کینوا تحیت تیأثیر (. 1397) سید ذبیح اله راوری و نادر کوهي، بهمن پناهيحمید نجفي نژاد،   -

پانزدهمین کنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ايیران، مقاالت  تاريخ کاشت و تراکم بوته در منطقه معتدل کرمان. مجموعه  

 مان.کر  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،، 1397شهريور ماه   15-13

اپي براسینولید بیا اعمیال تینت شیوری در مرحلیه -24بررسي برهمکنت کاربرد (.  1397)کشان  و بهاره دامن  بهمن پناهي  -

، دانشیگاه ولیي 1397شیهريور میاه   21-22دومین همايت ملي پسته ايران،  مقاالت  . مجموعه  "بادامي ريز"دانهالي پايه پسته  

 عصر )عج( رفسنجان، رفسنجان.

اثر محلول پاشیي کیائولین و پیالیزين بیر آفتیا  سیوختگي گییاه و (. 1397)کشان ، هادی زهدی و بهاره دامنهيبهمن پنا  -

، دانشیگاه ولیي عصیر )عیج( 1397شهريور ماه  21-22دومین همايت ملي پسته ايران، مقاالت جمعیت پسی  پسته. مجموعه 

 رفسنجان، رفسنجان.



برخي مواد تنظیم کننده رشد گییاهي، ژل آلوئیه اثر محلول پاشي (. 1398) عدیو محمد اس  شان، بهاره دامنکبهمن پناهي  -

. ورا، سیلیکات آلومینیم فرآوری شده بر خصوصیات فیزيکوشیمیايي میوه خرمای رقم مضیافتي در منطقیه بیم اسیتان کرمیان

 .ارومیه، یهاروم، دانشگاه  1398شهريور ماه  4-7، يازدهمین کنگره علوم باغباني ايرانمقاالت  مجموعه 

ات اسان  گیاهان دارويي بیر روی خصوصییات کیفیي و اثربررسي  (.  1398)  و مريم محمدی  ، بهاره دامنکشانبهمن پناهي  -

 .ارومیه، ارومیه، دانشگاه  1398شهريور ماه  4-7، يازدهمین کنگره علوم باغباني ايرانمقاالت  . مجموعه بازارپسندی میوه خرما
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 شركت و سخنراني در كنگره هاي علمي بين المللي:
 ، مونترال، کانادا.  1374نود و دومین کنگره بین الملي باغباني انجمن علوم باغباني آمريکا. مرداد  -

 ، اسپانیا.1380رداد سومین سمپوزيوم بین المللي پسته و بادام. خ  -

 ، اسپانیا.1381اولین سمپوزيوم بین المللي پايه ها در گونه های درختان میوه خزان دار، خرداد   -

 ، پرتغال.1382سیزدهمین سمینار گرمپا بر روی پسته و بادام، خردادماه   -

ن بیسیت و يکیم، هفتمین کنفران  بین المللي توسعه مناطق خشک، توسیعه پايیدار و میديريت منیاطق خشیک در قیر -

 ، ايران.1382شهريورماه 

 ، ايران.1384چهارمین سمپوزيوم بین المللي پسته و بادام. خرداد  -

 .ترکیه، 1388  مهرسمپوزيوم بین المللي پسته و بادام.  پنجمین -

 ، ايران.1390شهريور . های خشک و آجیليها در میوهمايکوتوکسینسمپوزيوم بین المللي اولین  -

 

 ها:پژوهش -ب

   :هاي تحقيقاتي پایان یافتهها و طرحپروژه 
 .فروستدارای شماره  –)مجری مسئول(  -  بررسي اثرات پايه و پیوندک )مرحله دوم( -

 –تعیین مناسب ترين زمان برداشت ارقام پسته تجاری کشور به منظور بهینه کردن کیفیت محصیول )مجیری مسیئول(   -

 .فروستدارای شماره 

های مشتلف بر روی جمعیت آفت پسی  معمیولي پسیته، خیاک و گییاه )مجیری ينده با غلظتبررسي اثرات يک ماده شو -

 .فروستدارای شماره  –مسئول و هماهنگ کننده(  

 .فروستدارای شماره  –  همکار(بررسي اثرات پايه و پیوندک بر روی درصد زودخنداني پسته و ارتباط آن با آفالتوکسین ) -



ها به آفالتوکسیین در سیه رقیم پسیته ی زودخندان و خصوصیات ظاهری و آلودگي آنارتباط بین تاريخ تشکی  پسته ها -

 .فروستدارای شماره  –تجاری ايران )مشاور و هماهنگ کننده(  

 .فروستارای شماره د –)مجری مسئول(  مطالعه اثرات تغییر دما و رطوبت بر روی ترک خوردگي پوست سبز پسته -

)مجیری مسیئول و هماهنیگ  هیای صیادراتي ايیرانحذف آفالتوکسین در پسیتهتعیین راهکارهای علمي جهت کاهت و   -

 .فروستدارای شماره  –کننده(  

دارای شماره  –نر و ماده در پسته اهلي )مجری مسئول و هماهنگ کننده(    ي جنيبرای شناسا  RAPDاستفاده از روش   -

  .فروست

 .فروستدارای شماره  – همکار() مطالعه بر روی رابطه سن درخت با تشکی  پسته های زودخندان -

 .فروستدارای شماره  –بررسي اثرات تراکم کاشت درختان پسته بر روی میزان آفالتوکسین )مشاور(  -

دارای شیماره   –ای( )مشیاور(  بررسي و مقايسه آلودگي آفالتوکسین در باغات پسته با درختان تک تنه و سنتي )درخت ه -

 .فروست

 .فروستارای شماره د –)مجری مسئول(  های زودخندانپسته اثر میزان محصول بر روی تشکی  -

ارای شیماره د –)مجری مسئول(   پاشي بر روی درصد زودخنداني پستههای معدني و زمان محلولبررسي اثر غلظت روغن -

 .فروست

  .ستفرودارای شماره  –و هماهنگ کننده(    شاور)مهای مشتلف آبیاری بر روی زودخنداني پسته بررسي اثر زمان -

  .فروستدارای شماره  –و هماهنگ کننده(   شاور)م اصالح پايه های پسته -

دارای شماره  –و هماهنگ کننده(  شاور)م های پستهثیر سطوح مشتلف خشکي بر بیماری پژمردگي ورتیسیلیومي نهالأ ت  -

  .فروست

 .فروستشماره دارای  –)مجری مسئول(   بررسي عوام  مؤثر بر آلودگي پسته به آفالتوکسین در باغ -

 .فروستدارای شماره  –(  همکار)های متداول پسته در شرايب گلشانه روی پايهبر همکنت خشکي و بیماری گموز بر -

 .فروستدارای شماره  –(  همکار)های مشتلف بررسي ساختار انحصار در بازار داخلي پسته ايران و تأثیر آن بر گروه -

هیا در شیرايب های پسته و بررسیي سیازگاری آنهای نهالد شاخه و جوانهمطالعه زمان مناسب و روش های مشتلف پیون -

 .فروستدارای شماره  –(  مشاور)مزرعه 

   .فروستدارای شماره  –( همکار)بررسي سطح زيان اقتصادی آفت پسی  معمولي پسته برای سه رقم پسته تجاری  -

 .فروستماره دارای ش –های گردوی برتر کشور )همکار(  ارزيابي و گزينت ژنوتی  -

 مجیری)بررسي تغییرات فیزيکي و شیمیايي میوه سه رقم پسته تجاری به منظور تعیین بهترين زمان برداشیت محصیول  -

 .فروستدارای شماره  –( مسئول

دارای  –( نیاظر) - های پسته دارای عاربه ريزبرگیي )قرمیزو(بررسي خصوصیات خاک و غلظت عناصر غذايي برگ در باغ -

 .فروستشماره 

 .فروستدارای شماره  –( مجری)های آزاد بر روی عاربه خشکیدگي خوشه خرما در منطقه بم آمینررسي اثر پليب -

 .فروستدارای شماره  –( مجری)بررسي اثر اسید سالیسیلیک بر روی عاربه خشکیدگي خوشه خرما در منطقه بم   -

هیای ها با پايیههای کنترل شده و مقايسه آنله تالقيهای با رشد رويشي و يکنواختي بهتر به وسیبررسي امکان تولید پايه -

 .فروستدارای شماره  –(  ناظر)موجود 

 –های کیفیي و میکروبیي خرمیا )همکیار(  های خوراکي زئین و کیتوزان حاوی روغن باديان رومي بر ويژگياثرات پوشت -

 .فروستدارای شماره 

 کارآيي مصرف آ  در تولید گ  محمدی در اسیتان کرمیان  ای سطحي و زيرسطحي بربررسي تأثیر دو روش آبیاری قطره -

 .فروستدارای شماره  –(  همکار)

 .فروستدارای شماره   –های استان کرمان )همکار( تهیه نقشه پراکنت و تعیین میزان انبوهي پروانه فری در گردوکاری -

 .فروستدارای شماره  –  مکار(شناسايي و تهیه نقشه پراکنت ارقام مشتلف خرمای ايران )استان کرمان( )ه -



 .فروستدارای شماره   –های احتمالي در نش  های بارده کشت بافتي خرما )همکار( بررسي نوع و میزان ناهنجاری -

 .فروستدارای شماره  –(  همکار)اجتماعي کشاورزان  –بررسي اثرات عاربه خشکیدگي خوشه خرما بر شرايب اقتصادی  -

 .فروستدارای شماره  –تان کرمان )همکار( بررسي بیواکولوژی پروانه فری در اس -

 .فروستدارای شماره  –احداث و نگهداری کلکسیون ارقام محلي خرما در استان کرمان )همکار(   -

 .فروستدارای شماره  –بررسي سازگاری و تعیین خواص کمي و کیفي میوه هشت رقم خرمای تجارتي خارجي )همکار(   -

قطره ای زير سطحي در باغات پسته اسیتان کرمیان و تعییین مناسیب تیرين سیطح   های اجرا شده آبیاریارزيابي سامانه -

 .فروستدارای شماره  –اتوماسیون و آرايت مح  قرارگیری قطره چکان در خاک )همکار(  

دارای شیماره   –های روغن و اسیدهای چر  هسته دو ژنوتیی  خرمیای تجیاری اسیتان کرمیان )مجیری(  بررسي ويژگي -

 .فروست

دارای شیماره  –( نیاظر)هیا در شیرايب درون ما و ارزيابي مقاومت آنرهای پسته مقاوم به سن ريزازديادی پايهبررسي امکا -

 .فروست

با ارقیام شیاهد شیبرنگ و يیاوارس در شیرايب زارعیین   DW-91-6و مقايسه عملکرد الين امید بشت گندم دروم  بررسي   -

 .روستفدارای شماره  –( همکار)شهرستان ارزوئیه استان کرمان 

دارای شیماره   –)همکیار(  ای زيیر سیطحي پسیته  ارزيابي ماندگاری و اثرات زيست محیطي سم ترفالن در آبییاری قطیره -

 .فروست

 .فروستدارای شماره  –)همکار(   -ايراني و خارجي )فاز دوم(  گردوی  های مقايسه کمي و کیفي ارقام و کلون -

هیای فیرآوری پسیته در اسیتان ب از محصول فرعي پسته در پايانهبررسي وبعیت موجود، امکان فرآوری و استفاده مناس -

 .فروستدارای شماره  –)همکار(  کرمان  

در منطقیه بیم، بیه منظیور پیايت و میديريت   عاربه خشکیدگي خوشه خرماتدوين و توسعه سامانه اطالعات جغرافیايي   -

 .فروستدارای شماره  –)همکار(  موبعي عاربه 

 .فروستدارای شماره  – )همکار اصلي( خشکیدگي خوشه خرمار کاهت خسارت عاربه معرفي مديريت صحیح به منظو -

دارای  –  )مجیری(  خشیکیدگي خوشیه خرمیاعاربه  ها بر کاهت  ها و میزان جذ  آنبررسي اثر کاربرد برخي آمینوکالت -

 .فروستشماره 

دارای   –  )مجری(  یدگي خوشه خرماخشکعاربه  کاهت  های رشد، کائولین و عصاره گیاهي بر  بررسي اثرات تنظیم کننده -

 .فروستشماره 

 –  های پايه بادامي زرند و سه ژنوتی  پسته انتشابي از مناطق شور استان کرمان )مشاور(شوری دانهالمقايسه مقاومت به   -

 .فروستدارای شماره 

 .فروستدارای شماره  –  )همکار اصلي(های گیاهي در کنترل فساد در رطب مضافتي  اثر عصاره -

دارای شیماره  – رسي تأثیر کاربرد کائولین فرآوری شده در کاهت خسارت آفتابسوختگي برگ و مییوه پسیته )مجیری(بر -

 .فروست

دارای  – با روش شناورسازی در آ  )مجری(های مشکوک به آلودگي به آفالتوکسین  تعیین شرايب بهینه جداسازی پسته -

 .فروستشماره 

رقیم تجیاری نشی  خرمیا در  6( روی مییوه Oligonychus afrasiaticusن خرمیا )تعیین برنامه نمونه بیرداری کنیه تیارت -

 .فروستدارای شماره  –)همکار(   های ايراننشلستان

 .فروستدارای شماره  – تازه رقم اوحدی و اکبری )مجری(ماندگاری پسته بررسي استفاده از نانو نقره روی افزايت   -

هیای متیداول بیومي ايیران در مقايسه بیا پايیه  2و مژده طالی    1ده طالی  های پسته مژارزيابي نحم  به خشکي ژنوتی  -

 .فروستدارای شماره  – )همکار اصلي(

-بررسي فني و اقتصادی عوام  ژنتیکي، مديريتي و مشاطرات طبیعي مؤثر بر نوسانات زماني عملکرد پسته در شهرسیتان -

 .فروستدارای شماره  –  های انار و رفسنجان )همکار اصلي(



 

 :در دست اجراءهاي تحقيقاتي ها و طرحروژه پ
 .پاشي برگي اسیدهای آمینه بر خصوصیات کمي و کیفي درختان پسته )همکار اصلي(تأثیر محلول -

 .ترويجي( )همکار اصلي( –تعیین زمان اوج پرواز پروانه پوستشوار پسته در مناطق کرمان و راور )پروژه تحقیقي  -

 .)همکار اصلي( -های تحقیقاتي )مرحله اول( کیفي ارقام خرما در ايستگاهبررسي سازگاری و مقايسه کمي و   -

 .های پسته به منظور ارزيابي تحم  به شوری )مجری(غربالگری ژنوتی  -

 های پسته به منظور ارزيابي تحم  به خشکي )مجری(.غربالگری ژنوتی  -

های پسیته در شیرايب گلشانیه آرمیالريايي نهال  بررسي اثر کاربرد خاکي گوگرد معدن زرکوه بر کنترل بیماری پوسیدگي -

 )مجری(.

های پسته در شیرايب گلشانیه بررسي اثر کاربرد خاکي گوگرد معدن زرکوه بر کنترل بیماری پژمردگي ورتیسیلیومي نهال -

 )مجری(.

رقیم اوحیدی  های پستهبررسي دينامیک فسفر در خاک تحت تأثیر مقادير مشتلف و عمق کاربرد کودهای فسفردار در باغ -

 )مجری(.

های پسته سازگار با تغییرات اقلیمي اخیر )گرمايت و نوسانات دمايي( در استان کرمیان )همکیار شناسايي ارقام و ژنوتی  -

 اصلي(.

 

 دانشگاه: در كارشناسي ارشدي مقطع هاراهنمائي و مشاوره پایان نامه
هیای بیذری زائي سنین مشتلف نهالهای ريشهاخصبر ش  IBAاثر غلظت های مشتلف    (.1379حسین ربائي تاج آبادی ) -

 )استاد مشاور(. پسته. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم.

رقیم پسیته تجیاری. پايیان نامیه  ر(. الگوی تشکی  مییوه در ارتبیاط بیا رشید تشمیدان در چهیا1382محمد رجب زاده ) -

 اور(.)استاد مش کارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

ثیر تنک کردن شیمیائي و دستي میوه بر سال آوری و کیفیت خشک میوه پسیته. پايیان نامیه أ (. ت1383اصغر رمضانیان ) -

 )استاد مشاور(. کارشناسي ارشد دانشگاه شیراز.

(. بررسي اثرات پايه بر خصوصیات رشد رويشي و صفات کمیي و کیفیي محصیول پسیته. پايیان نامیه 1383وحید توللي ) -

 )استاد مشاور(. اسي ارشد دانشگاه شیراز.کارشن

(. ارزيابي گرده دهنده های برتر خرما در استان کرمان. پايان نامه کارشناسي ارشید دانشیگاه آزاد 1383کشان )بهاره دامن -

 )استاد راهنما(. اسالمي واحد جهرم.

کله قوچي، اکبیری، ماده تجاری پسته )(. تعیین و بررسي مناسب ترين رقم گرده زا برای چهار رقم 1384فرشته کامیا  ) -

 پايان نامه کارشناسیي ارشید دانشیگاه تهیران..  RAPD( و تعیین جنسیت در پسته به روش ملکولي  اوحدی و احمد آقائي

 )استاد مشاور(.

 :.Recurvaria pistaciicola Danil (Lep(. بیواکولییوژی پروانییه میییوه خییوار پسییته 1385ربییا قمییي نییژاد رحمییاني ) -

Gelechidae)   .استاد مشاور(. .شهید چمران اهوازپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  در منطقه رفسنجان( 

ثیر کاربرد بهاره روغن ولک و ترکیب آن با عناصر غذائي بر صفات فیزيولوژيک، عملکرد أ (. بررسي ت1386جواد ايرانمنت ) -

 )استاد مشاور(. .یرفتسالمي واحد جپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد او کیفیت میوه پسته. 

های تورم جوانه گ  و بعد از برداشت پاشي عناصر معدني مشتلف در زمان(. بررسي تأثیر محلول1386مهرانگیز حیدريان ) -

)اسیتاد  تهیران.علوم و تحقیقات پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بر صفات کمي و کیفي میوه پسته.  

 (.راهنما



هیا بیر خصوصییات پاشي اوره، کالت روی و اسید بريک در زمان تورم جوانه(. بررسي تأثیر محلول1387حمیده محمدی ) -

 )استاد راهنما(. تهران.علوم و تحقیقات نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد پايانکمي و کیفي میوه پسته.  

و ربیي مضیافتي  شیمیايي میوه ارقام  و  فیزيکي    یاتوصصبر روی خم خرما  (. اثرات گرده پنج رق1388)احسان جهان تیغ   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  .منطقه سوران شهرستان سراوان

 Pistacia) های آزاد بر خصوصیات کمي و کیفیي گییاه پسیته(. بررسي اثر محلول پاشي اسید آمینه1389)اکرم مظفری  -

vera L.استاد مشاور(  .تنکابنپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  . اوحدی  ( رقم(. 

پايیان نامیه پاشي روی و منگنز بر خصوصیات کمیي و کیفیي گییاه پسیته. (. بررسي اثر محلول1389)کوروش هاشمزائئ   -

 مشاور(. )استاد .جیرفتکارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  

کارگیری کودهای پتاسي )سولفات و سولوپتاس( در عملکرد کمي و کیفي پسیته و ه(. اثرات ب1389)حسن زيدآبادی نژاد   -

 )استاد مشاور(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاهت میزان آفتا  سوختگي. 

سیلیک و سولفات روی بر عملکرد و خصوصیات خشک مییوه پسیته. (. تأثیر تیمارهای اسید سالی1389)فر  سمیه سرمدی -

 )استاد مشاور(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشیگاه (. بررسي صفات فیزيکوشیمیايي سه رقم خرما در منطقه جیرفت. 1389)علي شهابي   -

 ستاد راهنما(.)ا .جیرفتآزاد اسالمي واحد  

های مشتلف نیترات پتاسیم بر صفات کمي و کیفیي مییوه پاشي غلظت(. بررسي اثر محلول1390)مشیزی    زادهندا ربوی -

 )استاد مشاور(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد پسته در دوره پر شدن دانه.  

ای در مرحله خیارک بیا اسیتفاده از روش میوه خرمای مضافتي و هلیله  (. بررسي رساندن مصنوعي1390)مهدی اباذرپور   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد انجماد.  

های گرده مشتلف و مراح  رشد بر روی مییوه خرمیای مرداسینگ در منطقیه (. بررسي اثر دانه1390)اهلل توکلي  رحمدل -

 )استاد راهنما(. .جیرفتن نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد پاياجیرفت. 

های مشتلیف روی و منگنیز از منیابع سیولفاته و پاشي غلظت(. بررسي اثرات محلول1391)شاهین بهرامي سعادت آبادی   -

امیه کارشناسیي ارشید پايیان نکالته بر روی عاربه ريزبرگي )قرمزو( در درختان پسته رقم اوحدی در شهرستان کرمیان.  

 )استاد راهنما(. .جیرفتدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

ترين میزان اختالط دانه گرده بر خواص کمي و کیفي خرمای زاهدی در (. بررسي و تعیین مناسب1391)نف   میثم نیک -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد جیرفت. 

زرنید( و سیه قیوچي و بیاداميهای دو رقم تجاری پسیته )کلیه(. مقايسه مقاومت به شوری دانهال1392)  ه پاريزیربا زاد -

)اسیتاد   .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ژنوتی  پسته انتشابي از مناطق شور استان کرمان.  

 راهنما(.

هیای پسیته رقیم ثرات شوری و خشیکي بیر روی صیفات رويشیي دانهیال(. بررسي ا1392دستجردی )  محمدربا نیکويي -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند.  بادامي

پايیان نامیه های گیزينت شیده و متیداول پسیته بیه خشیکي. (. ارزيابي مقاومت برخي از پايه1392رنجبر )علي اسمعیلي -

 )استاد راهنما(. .جیرفتدانشگاه آزاد اسالمي واحد   کارشناسي ارشد

پاشي برخي از ترکیبات اسیدهای آمینه بر فتوسنتز و عملکرد پسته رقیم (. بررسي اثر محلول1392حسن مواليي زرندی ) -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ممتاز و اوحدی. 

(. تأثیر کاربرد کودهای سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم به صیورت چیالکود بیر غلظیت عناصیر 1392)ه  زادناهید رحمي -

 )استاد مشاور(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  غذايي و کیفیت میوه خرمای مضافتي.  

ها بر کیفییت و کمییت و بر در هنگام تورم جوانههای مشتلف روی  پاشي غلظت(. اثر محلول1392)فالح  زادهمصطفي علي -

 )استاد مشاور(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  میوه پسته. 



ای نش  خرما به منظور (. اثر بررسي کاربرد محلول اسید سالیسیلیک با استفاده از روش تزريق تنه1393)نژاد  محمود سام -

 (.راهنما)استاد  .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  خوشه خرما. کاهت عاربه خشکیدگي  

پايان نامیه ها بر روی صفات کمي و کیفي پسته. پاشي کلسیم در هنگام تورم جوانه(. اثرات محلول1393)پور  الهام ابراهیم -

 (.مشاور)استاد  .جیرفتکارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  

پاشي قب  از برداشت سیلیکات آلومینیم بر روی خصوصیات کمیي و کیفیي (. بررسي اثر محلول1393)آرمین آقا عباسي   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرتبب با انبارداری میوه پسته رقم اوحدی.  

مشتلف براسینواستروئید در مراح  مشتلف تکام ، رشد و نمو میوه پسیته های  (. بررسي اثر غلظت1394)ربا جهانگیری   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رقم اکبری. 

های مشتلف و زمان کاربرد براسینواستروئید بر خصوصییات فیزيکیي و شییمیايي (. بررسي اثر غلظت1394)عباس مهران   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم اوحدی. پسته ر

پاشي هورمون براسینواستروئید بر روی خصوصیات فیزيکي و شیمیايي میوه (. بررسي اثر محلول1394)اکبر مهديزاده  علي -

 )استاد راهنما(. .جیرفتحد پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واپسته رقم کله قوچي.  

(. بررسي و مقايسه خصوصیات هشت رقم خرمیای منیاطق جیرفیت، کهنیوج و رودان. 1394)سربیژن    محمدعلي صالحي -

 )استاد راهنما(. .جیرفتپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

ای مشتلف بر آفتیا  سیوختگي و جمعییت پسیی  و هن و پالیزين در زمانیپاشي کائول(. اثر محلول1394)صابر صیفوری   -

 )استاد راهنما(.  .شاهدپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  برخي خصوصیات فیزيولوژيکي رقم کله قوچي پسته. 

پايان نامه کارشناسیي (. نقت ترکیبات آنتي اکسیداني بر افزايت عمر انبارماني میوه های هسته دار. 1395)حجت ربائي   -

 )استاد مشاور(.  .شهید باهنر کرماناه  ارشد دانشگ

(. بررسي اثرات براسینواستروئید و اسید آسکوربیک بیر برخیي پارامترهیای مورفولیوژيکي و 1395)هانیه السادات جعفری   -

 )استاد مشاور(.  .شهید باهنر کرمانپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  (. .Gazania spبیوشیمیايي گیاه گازانیا )

(. بررسي تأثیر تنت شوری و هورمون براسینواستروئید بر خصوصیات مورفولیوژيکي، فیزيولیوژيکي و 1395)  صادقي اسما -

 (.راهنما)استاد   .شهید باهنر کرمانپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  (.  UCB1بیوشیمیايي دانهالهای پسته )پايه  

بر برخي از خصوصیات کمي و کیفي پسته رقیم اکبیری.  اپي براسینوئید-24(. تأثیر هورمون 1396)میرزايي باغگلي عفت  -

 (.مشاور)استاد   .شهید باهنر کرمانپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  

(. تعیین شرايب بهینه جداسازی پسته های مشکوک بیه آلیودگي بیه آفالتوکسیین در بیاغ بیا روش 1396)طاهری اعظم   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتشگاه آزاد اسالمي واحد  پايان نامه کارشناسي ارشد دانشناورسازی در آ . 

پايیان (. بررسي اثر استفاده از نانو نقره روی افزايت ماندگاری پسته تازه رقم اوحیدی و کلیه قیوچي. 1396)صابری نجمه   -

 )استاد راهنما(. .جیرفتنامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد  

کیاران دهسیتان ريگیان.   مؤثر بر کاربست اصول علمي باغباني در بین نشی (. تحلی  عوام1397)فیضي دهمیری شهناز   -

 (.مشاور)استاد  .پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه رازی

اهیان دارويیي )دارچیین، رازيانیه و میشیک( بیر روی خصوصییات ی(. بررسي اثیر اسیان  برخیي گ1397)محمدی مريم   -

 .جیرفیتپايان نامه کارشناسي ارشید دانشیگاه آزاد اسیالمي واحید ای. یلهفیزيکوشیمیايي میوه خرمای ارقام مضافتي و هل

 )استاد راهنما(.

ر ییهیای خرمیا تکثص  از تنوعات سوماکلونال در نهیال(. بررسي نايکنواختي ژنتیکي حا1397)غم خديجه  رمضان زاده بي -

 (.راهنما)استاد   .انشهید باهنر کرمپايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  يافته از طريق کشت بافت.  

 

 

 



 :دانشگاه  ي تحصيلي دفاع شده در مقطع دكتري درهارسالهراهنمائي و مشاوره 
ثر در کنترل پديده سال آوری و مقايسه بعضي از صفات کمي و کیفیي ؤ(. بررسي برخي از عوام  م1382محمود سیدی ) -

 )استاد مشاور(. دکتری دانشگاه تهران.رساله درختان پسته سال آور. 

 رسیالههای درختان پسته به زيادی بر و کلريد سديم در آ  آبیاری.  (. عک  العم  برخي پايه1382حسین حکم آبادی ) -

 )استاد مشاور(.  دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

بیر روی خصوصییات  (.Pistacia vera L) (. بررسي و مطالعه گرده افشاني مصنوعي درختان پسته1385حسین افشاری ) -

آزاد اسالمي واحد علیوم و تحقیقیات دانشگاه دکتری  رسالهو زود خنداني میوه در سه رقم مهم تجاری ايران. کمي، کیفي  

 )استاد مشاور(. تهران.

های فیزيولوژيکي و زيست شیمیايي پايه پسته بادامي زرند به برهمکنت کلريدسیديم، (. بررسي پاسخ1388وحید توللي ) -

 )استاد مشاور(. .رازشیدانشگاه  دکتری  رسالهروی و بر. 

بیه مقیادير مشتلیف  (.Zea maya L) (. شبیه سازی پاسخ رشد و نموی ارقام رايج ذرت دانه ای1396)مددی زاده محمد  -

 (.مشاور)استاد   .شهید بهشتيدانشگاه   نیتروژن در استان کرمان. رساله دکتری

روی گوجه فرنگي با اسیتفاده از  Bemesia Genn tabaciمديريت مبارزه تلفیقي سفید بالک پنبه (. 1396) اطمهفگروهي  -

آزاد دانشیگاه رساله دکتری  .Nesidiocoris tenuis (Reuter)حشره کت اسپیروتترامات، چند عصاره گیاهي و سن شکارگر

 (.مشاور)استاد  .علوم و تحقیقات تهراناسالمي واحد 
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