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 پروژه هاي تحقيقاتي

 سازمان مربوطه سمت عنوان پروژه 
وضعيت 

 پروژه

1 

 5بررسي تغييرات رشد رويشي و زايشي 

رقم تجاري پسته و اثرات آن بر عملكرد 

 و سود ناخالص 

 مجري پروژه

تحقيقات، آموزش و سازمان 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

4 

ارزيابي تنوع ژنتيكي، تعيين فواصل 

د هاي موجوژنتيكي و گروه بندي ژنوتيپ

در كلكسيون بذري سرخس پژوهشكده 

 پسته

 همكار اصلي

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

3 

مقايسه شاخص هاي رويشي پايه هاي 

و بادامي در شرايط تنش  UCB1پسته 

 شوري 
 همكار اصلي

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

5 

يا عدم وجود ميان بررسي اثرات وجود 

پايه فندقي بر روي رشد و خواص كمي و 

 كيفي محصول پسته احمد آقايي
 همكار اصلي

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

4 

بررسي فاكتورهاي رشد و تركيب 

شيميايي سه گياه مختلف باغي، صيفي و 

زينتي كاشته شده در بستر كشت حاصل 

 از ضايعات پسته

 همكار اصلي

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

0 

مطالعه اثر پرليت، اسيد هيوميک و دور 

هاي آبياري بر پارامترهاي رشدي نهال

 پسته
 همكار

تحقيقات، آموزش و سازمان 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

7 

اثر روشهاي مختلف آبياري بر جمعيت 

 Flaviگروه  Aspergillusقارچ هاي 

 در خاك باغ هاي پسته
 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

3 

تاثير كاربرد پتاسيم هيومات و زمان 

مصرف آن بر پارامترهاي رويشي و زايشي 

 درختان پسته رقم كله قوچي

 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

1 
نوسانات عملكردي و بررسي ميانگين و 

 رقم تجاري پسته 5درآمدي 
 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

پروژه پايان 

 يافته
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 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

13 

اثر زمان آخرين آبياري قبل از برداشت بر 

 Aspergillusنوسانات جمعيت قارچ 

 در خاك و ميوه پسته  Flaviگروه 
 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

11 

 و ها¬شناخت تحقيقات، فناوري

 رد پسته محصول با مرتبط هاي¬نوآوري

 آب علوم زمينه

 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -باغبانيعلوم تحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

14 

اثرات كاربرد مقادير مختلف پرليت 

)شركت عمران مومان چابهار( بر جذب 

 عناصر غذايي به وسيله درختان پسته

 همكار

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

13 

بررسي اثر كاربرد سطوح مختلف پرليت 

)شركت عمران مومان چابهار( بر روي 

كاهش ميزان تنش خشكي در باغهاي 

 پسته

 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

15 

بررسي اثر مالچ هاي پالستيكي و سيستم 

قطره اي سطحي بر راندمان آبياري 

 مصرف آب، رشد و عملكرد درختان پسته

 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

14 

مطالعه اثرات محلول پاشي غلظت هاي 

مختلف نيترات پتاسيم در دوره پرشدن 

 مغز ميوه درختان پسته

 همكار 

سازمان تحقيقات، آموزش و 

موسسه  -ترويج كشاورزي

 -علوم باغبانيتحقيقات 

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

10 

بررسي اثر مالچ هاي پالستيكي بر 

گرفتگي قطره چكانها و يكنواختي پخش 

آب در سيستم آبياري قطره اي سطحي 

 در باغ هاي پسته

 همكار

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

17 

تعيين حدود بهينه عناصر غذايي در برگ 

پسته دو رقم تجاري پسته با استفاده از 

 به منظور كوددهي متعادل DOPروش 

 همكار

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

13 

بررسي امكان تغيير سيستم آبياري از 

روش سطحي به زير سطحي با لوله پي 

 ( در باغهاي پستهPVCوي سي )

 همكار

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته
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11 

و غلظت عناصر بررسي خصوصيات خاك 

غذايي برگ در باغ هاي پسته داراي 

 عارضه ريزبرگي )قرمزو(

 همكار

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

پروژه پايان 

 يافته

43 

مطالعه اثر اسيديته آب آبياري بر رشد و 

هاي عملكرد درختان پسته در خاك

 ابي اقتصادي آنمختلف و ارزي

 مجري

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

41 

بررسي اثرات مقادير مختلف اسيد 

سولفوريک بر غلظت عناصر غذايي برگ 

 و عناصر آالينده در ميوه ي درختان پسته

 مجري

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

44 

بررسي اثرات غلظت هاي مختلف منيزيم 

آب آبياري بر پايه هاي غيربومي بذري و 

 و بومي بادامي زرند UCB1كشت بافتي 

 مجري

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پستهپژوهشكده 

 در دست اجرا

43 

بررسي اثرات كاربرد اسيد سولفوريک بر 

خصوصيات بيوشيميايي خاك هاي 

 مختلف در باغ هاي پسته

 همكار اصلي

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

45 

بررسي فاكتورهاي رشد و تركيب 

گياه مختلف باغي، صيفي و شيميايي سه 

زينتي كاشته شده در بستر كشت حاصل 

 از ضايعات پسته

 همكار اصلي

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

44 

بررسي و مقايسه دو روش سر شاخه 

كاري) جوانسازي و تغيير رقم( در 

 پستهدرختان بالغ 

 همكار اصلي

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

40 

بررسي تغييرات غلظت عناصر غذايي 

برگ در فصل رشد تحت تاثير مقادير 

مختلف و عمق كاربرد كودهاي فسفردار 

 در باغ هاي پسته رقم اوحدي

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

47 

تعيين مقدار، منبع و عمق مناسب كاربرد 

كودهاي فسفردار در باغ هاي پسته و 

 ارزيابي اقتصادي آن ها

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا
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43 

تعيين بهترين پارامترهاي طراحي 

سطحي با استفاده از سيستم آبياري زير

 هاي پستهسي در باغويهاي پيلوله

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

41 

هيه شده از بررسي اثر كود كمپوست ت

پوست نرم پسته بر رشد و عملكرد 

 درختان بارور پسته

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

33 

هاي پاييزه بررسي امكان حذف آبياري

درختان پسته تحت شرايط آب و خاك 

 شور

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

31 

-UCBهاي پسته مقايسه مقاومت پايه

)كشت بافتي و بذري( و پايه بادامي  1

زرند به تنش شوري بر اساس 

هاي رشدي و پارامترهاي شاخص

 اكوفيزيولوژيكي تحت شرايط گلخانه

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 در دست اجرا

34 

بررسي و مقايسه دو روش سر شاخه 

كاري) جوانسازي و تغيير رقم( در 

 درختان بالغ پسته

 همكار 

آموزش و  قات،يسازمان تحق

موسسه  -يكشاورز جيترو

 -تحقيقات علوم باغباني

 پژوهشكده پسته

 اجرادر دست 

33 

بررسي كاربرد زمستاني اسيد سولفوريک 
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 و تحقيقاتي آموزشيدوره هاي 

 هاي مختلف آبياري در باغ هاي پستهآشنايي با روش  1

 يعلم قيو كاربرد آنها در تحق رهيچند متغ يآمار يبر روشها يمقدمه ا 4

 ( IPMهرز انار )  يها و علف ها يماريآفات ، ب يقيتلف تيريمد 3

5 ) ISI   ) يالملل نيبر اساس استاندارد ب يسينگارش مقاالت انگل نحوه

 سازمان تات يها شگاهيبا سامانه آزما ييآشنا 4

 علم ديتول يو چشم اندازها يعلم سنج يمبان 0

 درختان پسته شهير ييايالريآرم يدگيپوس يهايماريبا ب ييآشنا 7

 يخاك و اصالح آن در مناطق پسته كار شناخت 3

 پسته يآب ، خاك و برگ در باغ ها ينمونه بردار اصول 1
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 (يمستمر )چندرسانه ا يريادگي 13

 باغات هيتغذ تيريمد حيصح يبار روشها ييآشنا 11

 يكشاورز ينهايماش يو مهندس تيريدر حوزه مد يفن يها ليتحل 14

 يمنابع آب كشاورز تيريمد 13

 رانيا يو زهكش ياريآب يها شبكه 15

ييغذا تيدر ارتقاء امن يراهبرد اصل يمحصوالت كشاورز عاتيضا كاهش 14  

10 
آنها با كمک نرم  زيو نحوه آنال يدر علوم كشاورز يشيآزما يو طرح ها يآمار كاربرد ينظر يبا مبان ييآشنا

 Excel . SPSS. SAS يافزارها

 يدر بخش كشاورز رعامليغ پدافند 17

 انهيكار با را يو ادار يحرفه ا يمهارتها 13

 کيدولت الكترون اتيو كل ميمفاه -اطالعات  يآور فن 11

 اطالعات در سازمان ها تيشبكه و امن -اطالعات  يآور فن 43

 يدر كشاورز يهواشناس ياز داده ها استفاده 41

 11سطح  يسيزبان انگل آموزش 44

 ITهفتگانه يمهارتها 43

 ( spss) يمقدمات 45

 انيدانش بن يو مقررات شركت ها نيبا قوان ييآشنا 44

 يحقوق شهروند منشور 40

يدر بخش كشاورز يستيز داتيتهد تيريعامل در مد رياصول پدافند غ كاربرد 47  

 آشنايي با تدوين استاندارد 43

41 XRD آشنايي با دوره آموزش  

 آشنايي با دوره بازارهاي تهاتري 33

 
 

 سوابق اجرايي

 مسئول سالن فرآوري پسته 1

 عضو كميته برداشت محصول پسته 4

 كارشناس منتخب اموال 3

 امين اموال 5

 علمي هيات غير اعضائ رتبه ارتقائ گروه كار عضو 4

 مسئول انجام امور مربوط به نمايشگاهها 

 مسئول هماهنگي آزمايشگاه آبياري و تغذيه 

 عضو شوراي تحقيقات پژوهشكده 0

 نماينده پژوهشكده در امور منابع آب رفسنجان 7

 رفسنجان نماينده پژوهشكده در مديريت جهاد كشاورزي 3

 در شركت نفت رفسنجانپژوهشكده نماينده  1

 انبا بخشهاي تحقيقاتي و پيمانكار پژوهشكدهناظر بين ايستگاههاي تحقيقاتي  13



8 

 

 نماينده پژوهشكده در مديريت توزيع نيروي برق رفسنجان 11

 نماينده پژوهشكده در اداره منابع طبيعي رفسنجان 14

 محقق معين پژوهشكده پسته 13

 عضو كار گروه فناوري و مديريت توليد 15

 
 


