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 شناخت خاك و اصالح آن در مناطق پسته كاري .1

 .اصول نمونه برداري آب، خاك و برگ در باغ هاي پسته3

 . شناسايي ارقام و پايه هاي تجاري پسته و اصالح آنها14

 .منتخبي از نكات فني و مهندسي گلخانه11

م كشاورزي و نحوه آناليز آنها با كمك آشنايي با مباني نظري آمار كاربردي و طرح هاي آزمايشي در علو .12
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 وزارتفعاليت در كميسيون ها و شوراهاي وابسته به 

 پسته پژوهشكدهعضو شوراي تحقيقات .1

 پسته عضو اتاق فكر پژوهشكده .1

 ي پستهعضو كارگروه فيزيولوژي و تكنولوژ .2

 

 داخلي مجالتمنتشرشده در علمي   مقاالت

تاثير زمانهاي مختلف شناوري در آب  (.1937.طاهري،اعظم،تاج آبادي پور،علي.صابري،نجمه وحسن عرب)1

سرد و گرمادهي بر ميزان خندان نمودن پسته هاي دهن بست رقم احمدآقايي دومين همايش ملي پسته 

 .1937رماهشهريو22تا21ايران.دانشگاه ولي عصر.

(.شناسايي پسته هاي مشكوك 1937.طاهري،اعظم،افروشه،مريم.عرب،حسن،اسماعيل پور،علي ونجمه صابري)2

به آلودگي به افالتوكسين در باغ با  روش شناوري در آب سومين كنفرانس پدافند غيرعامل در بخش 

 .1937تيرماه 11كشاورزي.مركز آموزش عالي امام خميني)ره(.

 

 هاي علمي داخل كشورها و همايشر كنگرهارائه مقاله د

تاثير زمانهاي مختلف شناوري در آب  (.1937.طاهري،اعظم،تاج آبادي پور،علي.صابري،نجمه وحسن عرب)1

پسته هاي دهن بست رقم احمدآقايي دومين همايش ملي پسته سرد و گرمادهي بر ميزان خندان نمودن 

 .1937شهريورماه22تا21ايران.دانشگاه ولي عصر.

(.شناسايي پسته هاي مشكوك 1937.طاهري،اعظم،افروشه،مريم.عرب،حسن،اسماعيل پور،علي ونجمه صابري)2

د غيرعامل در بخش به آلودگي به افالتوكسين در باغ با  روش شناوري در آب سومين كنفرانس پدافن

 .1937تيرماه 11كشاورزي.مركز آموزش عالي امام خميني)ره(.

 

 :پايان يافتههاي تحقيقاتي و طرح  ها پروژه

برشته كردن پسته در اجاق و برشته كردن با بسترسيال بر كيفيت و ماندگاري روشهاي مختلف شور واثر .1

 پسته)همكار(

محصول ) سه رقم پسته تجاري به منظور تعيين  بهترين زمان برداشت بررسي تغييرات فيزيكي و شيميايي ميوه .2

 همكار(

 )همكار( بررسي رابطه انس و عيار در چهار رقم تجاري پسته) كله قوچي، احمد آقايي، اوحدي و اكبري(. 9

 مكار()هتعيين شرايط بهينه جداسازي پسته هاي مشكوك به آلودگي  به افالتوكسين با روش شناورسازي در آب .0

 )همكار(امكان استفاده از خمير كنجد )ارده( و خمير بادام در توليد كره پسته بررسي .2

 )همكار(در خرما به جاي شكر در فرموالسيون توليد كره پستهپو. بررسي امكان جايگزيني 6



 )همكار(ن پسته. بررسي امكان استفاده از روغن پالم و منوگليسيريد به منظور افزايش پايداري اكسيداسيون روغ7

. تعيين بهترين شرايط پوست گيري مغز پسته با آب نمك و بررسي ويژگيهاي كيفي مغز پوست گيري شده در 1 

 )همكار(طول انبارداري

داغ با در نظر گرفتن خصوصيات كيفي مغز سبز  تعيين شرايط بهينه پوست گيري مغز پسته با استفاده ازآب .3

 كار()همحاصله در طول زمن انبارداري

 )همكار(. كاربرد بسته بندي هاي  پالستيكي جهت افزايش ماندگاري پسته تازه  رقم احمداقايي و اكبري14

 )همكار(سي فعاليت ها و اجزاء آنهاربر و  . استخراج تركيبات فنلي آنتي اكسيدان پوست سبز11

 
 

 :ر دست اجرادهاي تحقيقاتي و طرح  ها پروژه       

 )همكار(يكرو فلور عمومي ميوه خشك پستهمسيد برر پر استيك ابررسي اث .1

سي جنبه هاي مديريتي خسارت ناشي از ريزش برگ و خوشه، پوكي و سوختگي ميوه باغ هاي پسته در ربر .2

 )همكار(سال جاري و ارائه راهكارهاي مديريتي واقتصادي براي پيشگيري و يا كاهش عارضه در سال هاي آتي

 )همكار(زايش ماندگاري پسته تازه رقم اكبريبررسي اثر انجماد بر اف. 9

. بررسي فاكتورهي رشد رويشي و عملكرد محصول در تراكم هاي مختلف كاشت درختان پسته احمد 0

 )همكار(آقايي

 )همكار(بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته. 2

يمي اخير) گرمايش و نوسان دمايي( در استان . شناسايي ارقام ژنوتيپ هاي پسته سازگار با تغييرات اقل6

 )همكار(كرمان

 


