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د:نموارد زیر را در نظر بگیر پوسترارائه  کنندگان محترم جهتشرکت  

 چاپ شوند.)طول(  متریسانت 177)عرض( و  متریسانت 07ابعاد  و دربه صورت عمودی  دیپوسترها با .1

 همایش استفاده کنند. پوسترالگو کنندگان محترم از شرکت صرفاً .2

  .داشته باشند حضورکنار پوستر خود رمان مقرر شده درجهت پاسخگویی به سواالت بایستی در ائه دهندگان ار .3

 .باشدمی شده منوط بر حضور و نصب پوستر در زمان مقرر همایششرکت در گواهی صدور  .4

  انجام گیرد.در محل نصب مشخص شده  کدنصب پوسترها براساس  .5

 

 برنامه پوسترها

مکان دانشکده کشاورزی  -90:22الی  92:02ساعت  – 91/20/9911چهارشنبه   
  

 کد پوستر ارائه دهنده عنوان

تیمحمد هدا یفرنگتوت یشیبر صفات زا یاثر متقابل فسفر و شور یبررس  P1 

نژادیحداد یمهد قم کاماروسار یفرنگتوت ینشا تیفیبهاره و اواخر تابستان بر تعداد و ک تروژنهین هیتغذ یبررس  P2 

در  کربناتیب تنش طیدر شرا یفرنگتوت شهیبرگ و ر نیمحلول و پرول یقندها زانیبر م میسیلیساثر 

 کیدروپونیه ستمیس

زادهیلیاسماع دیمج  P3 

رقم کوئین  یفرنگوتتنانو سیلیس و سیلیکات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کمی  یپاشمحلولتاثیر 

 الیزا در شرایط مزرعه

یمیشاهرخ عبدالحک  P4 

تیمحمد هدا یتحت تنش شور یفرنگتوت میو کلس میجذب سد زانیاثر کاربرد کود فسفر بر م  P5 

یفیسوسن شر رقم پاروس یفرنگتوتبر رشد و عملکرد  هیسا طیدر شرا میکلس دیکلر یپاشمحلولاثر   P6 

فرییعباس دانا رقم پاروس ینگفرتوت یشیزا یپارامترها یبرخ یبر رو میکلس ونیپاکلوبوترازول و پروهگزاد ریتأث  P7 

ل برگ محلول ک یهانیپروتئو  هادراتیکربوه زانیبر عملکرد و م دیاس کیومیکشت و ه طیاثر مح

 کشت بدون خاک طیو طوقه تحت شرا

 P8 یفیشر تایآز

یریغزال ط خاک کشت بدون طیتحت شرا یفرنگتوت یبوته یکیولوژیزیف اتیبر خصوص نیاثر مارمار  P9 

یفیمحمد سرس استان کردستان یمیاقل طیدر شرا یفرنگتوتروز  یارقام خنث یسازگار یبررس  P10 

 نیانیآنتوس زانیو م ازیالیآمون نیآالن لیفن میآنز تیمختلف، فعال یهاانداموزن خشک  راتییتغ یابیارز

 مختلف کشت بدون خاک یهاطیمحرقم کاماروزا تحت  یفرنگدر توت وهیم

یمیکر یعلنیام  P11 
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مواد  زانیمختلف برداشت، م یهادورهعملکرد در  راتییبر تغ دیاس کیومیکشت و ه طیاثر نوع مح

 کشت بدون خاک طیدر شرا یفرنگتوت وهیم نیانیجامد محلول و آنتوس

یفیشر تایآز  P12 

ینیفاتح وس رقم پاروس یفرنگتوت وهیم زهییو کود اولتراسول بر عملکرد پا دیاس کیومیه ،یزنبرگزمان  ریتأث  P13 

 Fragariaدر استان کردستان ) جیرا یفرنگتوتسه رقم  ستمیمر زنمونهیکالوس حاصل از ر ییباززا

× ananassa Duch.) 

یبهزاد خاطر  P14 

ت بدون خاککش ستمیدر س یفرنگدو رقم توت وهیم یهاشاخص یبر برخ میاثر منابع مختلف پتاس

  

زادهلیاسماع دیمج  P15 

انیدریح نبیز یتنش خشک طیرقم پاروس در شرا یفرنگتوت یرشد یهایژگیوبر  نیبتائ نیسیگال یپاشمحلولاثر   P16 

 ماریحت ترقم آروماس ت یفرنگتوتدر  یتنش شور یو مولکول یکیولوژیزیف یهاجنبه یبرخ یبررس
GABA 

یسحر گلنار  P17 

در  یتحت تنش شور یفرنگتوتبرگ  یهایژگیو یبر برخ دیاس کیو جاسمون سیلیاثر نانوذرات س

 کشت بدون خاک ستمیس

 P18 سامان عثمان پور

مختلف  یکیالکتر تیرقم آروماس تحت هدا یفرنگتوتو عملکرد  یکیولوژیزیف راتییتغ یبرخ

 ییمحلول غذا

یوسفیاختر   P19 

شت بدون در ک یفرنگعناصر در توت یو غلظت برخ وهیبر عملکرد م دینواستروئیو براس یاثر شور

 خاک

خواهیفیلط میابراه  P20 

 یفرنگدر توت GST ژن انیب راتییو تغ یکیولوژیزیصفات ف یتنش بر برخ کنندهلیعوامل تعد ریتأث

 کشت بدون خاک طیدر شرا یتحت تنش شور

یمراد سایپر  P21 

یفرهاد کرم یفرنگتوترقم  21زمستان در  یپوشش برف و کلش بر تحمل سرما ریتأث  P22 

 یفرنگدر توت DREB ژن انیب راتییو تغ یکیولوژیزیصفات ف یتنش بر برخ کنندهلیعوامل تعد ریتأث

 کشت بدون خاک طیدر شرا یتحت تنش شور

یمراد سایپر  P23 

یریاعظم ام قم کامارزار یفرنگتوت وهیعمر پس از برداشت م شیدر افزا یاسانس نعناع فلفل ینیکاربرد تدخ  P24 

 P25 تیمور جوادی یفرنگتوت وهیم تیفیو ک یبر طول عمر انبار (CMC)سلولز  لیمت یکربوکس یتاثیر پوشش خوراک

یمسعود رسول یفرنگتوت وهیپس از برداشت م عاتیو ضا یفیک راتییتغ  P26 

در طول دوره  یفرنگتوت وهیم یدگیو کنترل پوس تیفیحفظ ک یبرا یخوراک یهاپوششاستفاده از 

 ینگهدار

یمسعود رسول  P27 

پورسامان عثمان ؟ شودیم یسبب آلرژ یفرنگتوت ایآ  P28 

یزهرا بدو در دوره پس از برداشت یفرنگتوت وهیم یسلول وارهید راتییتغ  P29 
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 وهیم یفیبر عملکرد و خواص ک میو سوربات پتاس میقبل از برداشت الکتات کلس یپاشمحلولاثرات 

 یفرنگتوت

ینیفرح حس  P30 

 نیو ارتباط ب ییایمیش ،یکیمکان ،یکیزیرقم پاروس بر اساس خواص ف یفرنگتوت وهیم یبندطبقه

 خواص

 یمیصم یهاد

یجهانیاخ  

P31 

زرگر ایدر یفرنگتوت، عامل بیماری آنتراکنوز Colletotrichum های قارچجدایه ییزایماریببررسی   P32 

زرگر ایدر تیاندوف یهاقارچبا استفاده از  یفرنگتوتآنتراکنوز  یستیکنترل ز  P33 

 یادولکهدر مقاومت به کنه تارتن یفرنگاز ارقام توت یفنل کل برخ زانیم ریتاث یبررس
Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 

 P34 امین صادقی

یمنصورقاض یمصطف استان کردستان یفرنگتوتمزارع  دیمضر و مف یهاکنه  P35 

 

 

 

 


