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 مراسم افتتاحیه

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 91/20/9911چهارشنبه   زمان 

54:8 – 54:8 تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی  

54:8 – 8845 تیزر   

سخنرانان    

 

مسئولین و سخنرانی 

 مدعوین

88408 – 8845  

 ریاست دانشگاه کردستان

 ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

ریاست انجمن علوم باغبانی ایران   

 دبیر علمی همایش

88408 – 8408: پذیرایی  

فرنگی توتو اهمیت کلیپ جایگاه   :8408 – :8408  

سخنرانان    

 

 

 

های کلیدیسخنرانی  

88420 – :8408  

 دکتر حمید رضا روستا4

یستم فرنگی به قلیاییت در سهای آمونیوم به نیترات در محلول غذایی بر پاسخ توتاثر نسبت

 هیدروپونیک

 دکتر سعید عشقی4

یطیمح یهاخارج از فصل و تنش دی4 تولیفرنگتوت دیرشد در تول یهاکنندهمینقش تنظ  

اکبر مظفری4دکتر علی  

پیدایش تا آیندهفرنگی از توت  

و نهار  نماز  :84:0 – 88420  
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9 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 91/20/9911چهارشنبه   

سعید عشقیو دکتر  احمد ارشادی ، دکترزادهمجید اسماعیل4 دکتر اعضای پنل  

 زمان سخنران عنوان

884:0 – :2840 فرهاد کرمی متحمل به سرمافرنگی معرفی ارقام توت  

284:0 – 84:0: اختر یوسفی آمینوبوتیریک اسید بر تعدیل اثرات تنش شوری در توت فرنگی رقم آروماس-تأثیر گاما  

بررسی تغییرات هورمون آبسیزیک اسید و آنزیم های آنتی اکسیدانی تحت تنش شوری در توت 

 فرنگی ارقام کاماروسا و سلوا

یزاهد یمرتض دیس  88480 – :84:0  

 ماریو ت یرقم آروماس تحت تنش شور یدر توت فرنگ cAPXو  MnSOD یژن ها انیب یبررس

GABA ماریمختلف پس از ت یدر زمان ها 

یسحر گلنار  28480 – 88480  

28480 – 88401 پوستر و پذیرایی  

 

0 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 91/20/9911چهارشنبه   

یفیمحمد سرس دکترحسن سریخانی و ، دکتر 4 دکتر حمید رضا روستااعضای پنل  

 زمان سخنران عنوان

تحت  ینگفرتوت یکیمورفولوژ یهایژگیو یبر برخ دیاس کیو جاسمون سیلیاثر نانوذرات س

 کشت بدون خاک ستمیدر س یتنش شور

عثمان پور سامان  82410 – 48810  

نژادمهدی حدادی ه هواکشتدر سامان یفرنگرشد و عملکرد توت یکشت بر اجزا طیاثر فاصله و ارتفاع مح یبررس  8:410 – 82410  

8:410 – 88470 احمد ارشادی لخانهگ طیرقم کاماروسا در شرا یفرنگبرگ توت یبر مورفولوژ یلیتکم ینورده ریتأث  

88470 – 82470 غزال طیری ن خاککشت بدو طیتحت شرا یفرنگتوت یوهیم ییایمیوشیب اتیبر خصوص نیاثر مارمار  

 پذیرایی

ل بانک کشاورزی 4 معرفی تسهیالت پن  

8:450 – :8470  

فرنگینشست انجمن علوم باغبانی ایران با دانشجویان و تولیدکنندگان توت  08490 – :8450  

8428 – 8420: شام  
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9 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 02/20/9911پنج شنبه     

نژادمهدی حدادیو دکتر یاور وفایی ، دکتر اکبر مظفریعلی4 دکتر اعضای پنل  

 زمان سخنران عنوان

رقم  یرنگفمقاومت به تنش ازن در توت جادیدر ا دیاسکیلیسیاورآ و سال ید لنیات یمارهایاثر ت

 آروماس

54:8 – 8845 یمیکر هیمهد  

 یهاطیمختلف برداشت تحت مح یهارقم کاماروزا در دوره یفرنگعملکرد توت یابیارز

 خاکمختلف کشت بدون

علی کریمیامین  0849 – 8845  

8049 – 849: یفیمحمد سرس ساله کیدرکشت  یفرنگکاشت هفت رقم توت یبررس  

 یمیصم یهاد رقم کردستان یفرنگتوت یحرارتتیهدا بیو ضر ژهیو یگرما یبررس

 یجهانیاخ

8849 – :849  

8849 – 82408 پذیرایی  

 

 

  4 هپنل شمار

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 02/20/9911پنج شنبه     

پورمعروفمصطفی و دکتر  زادهامین صادقی، دکتر محمد حاجی4 دکتر اعضای پنل  

 زمان سخنران عنوان

با  شهی( و ریقرمز شدن مغز ساقه )بافت آوند یمارینسبت به ب یفرنگارقام مقاوم توت ییشناسا

 یمولکول یاستفاده از نشانگرها

یزهره زمان دهیس  8:408 – 82408  

بر روی دو رقم  (Phytonemus pallidus fragariae) پارامترهای دموگرافی کنه سیکالمن

 فرنگیتوت

معروف پور یمصطف  88400 – 8:408  

کمانگر یسامان بهرام رانیدر ا یبرگ توت فرنگ ییایباکتر یا هیلکه زاو یا نهیقرنط یماریبروز ب  8:400 – 28400  

آفت  یکعنوان به Harpalus rufipes  (Col., Carabidae) (Degeer, 1774)گونه گزارش اولین

 استان کردستان یفرنگتوتمزارع از  یفرنگبالقوه توت

یحامد غبار  88420 – 8:400  

88420 – 8:4:0 نماز و نهار  

یفرنگو مزارع توت کیدروپونیاز گلخانه ه دیبازد  88410 – :84:0  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_De_Geer

