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 بخش تحقیقاتی برتر مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان فارس در سال .1396 پژوهشگر برگزیده از سوی سازمان جهادکشاورزی استان فارس در انتقال یافته های تحقیقاتی و پیشبرد اهداف و سیاستهای مرتبط با ترویج کشاورزی در سال .1396
 تقدیر شده از سوی ریاست موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند بابت پایش ارقام ایرانی و ارتباط با کارخانجات قند درسال .1395
 پژوهشگر برتر مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان فارس در سال .1395 بخش تحقیقاتی برتر مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان فارس در سال 1394 پژوهشگر برتر مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي استان فارس در سال .1389 تقدیر شده از سوی ریاست موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند در سال .1388ثبت اختراع
 مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم آرتا مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم شکوفا مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم آریا مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم مطهر مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم تربت مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم جام مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم پارسـ مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم زرقان
ـ مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم جلگه
ـ مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم گدوک
ـ مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم شیرین
ـ مشارکت در اصالح و معرفی چغندرقند رقم رسول
تجاری سازی و انتقال فن آوری
 مشارکت در تجاری سازی و انتقال فن آوری و دانش فنی رقم آریا به بخش غیردولتی به منظور تولید انبوه مشارکت در تجاری سازی و انتقال فن آوری و دانش فنی رقم شکوفا به بخش غیردولتی به منظور تولید انبوه -مشارکت در تجاری سازی و انتقال فن آوری و دانش فنی رقم مطهر به بخش غیردولتی به منظور تولید انبوه

زمینه تحقیقاتي
 بهنژادي و بهزراعي چغندرقند. -کاربرد سنجش از دور در زراعت.
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کارشناسی ارشد:مداخله تراكمهاي مختلف تاج خروس و سلمه تره در رشد و عملكرد چغندرقند در تاريخهاي مختلف كاشت در منطقه كوشكك
استان فارس.1379 .
دکتری:برآورد عملکرد چغندرقند از شاخصهای پوشش گیاهی با استفاده از فنون سنجش از دور1393 .
مقاالت
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شاخصهاي تحمل به خشكي.مجله علمي پژوهشي چغندرقند.35-15 .
شهبازي ،ح .ع ،.محسن بذرافشان و دیگران .1394 .مطهر ،رقم چندجوانه چغندر قند مقاوم به بیماري ریزومانیا .یافته هاي
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سنجنده  .MODISتولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی.150-169 .
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آقایی ،م ،.م .هنرور ،م .میزانی و م .بذرافشان .1396 .بررسی روند تغییرات شیمیایی مؤثر بر کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند در
طی برداشت و نگهداری در شرایط مزرعه .مجله صنایع قند.28-32 .
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جمالی ،م .ر ،.ع .ا .صلحجو ،ل .جوکار و م .بذر افشـان .1396 .اثـر شـکل هندسـی شـیاربازکن بـر جوانـه زنـی بـذر علفهـاي هـرز.
هفتمین همایش علوم علفهاي هرز ایران .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران( .مقاله كامل)
جمالی ،م .ر ،.ل .جوکار و م .بذر افشان .1396 .نخستین گزارش کنترل انتخابی علفهـاي هـرز همخـانواده کلـزا .هفتمـین همـایش
علوم علفهاي هرز ایران .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران( .مقاله كامل)
بذرافشــان ،م ،و ی .امــام .1395 .مقایســه شــاخصهای پوشــش گی ـاهی مســتخرج از دادههــای  MODISبــرای بــرآورد عملکــرد
چغندرقند .اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در علوم زمین .دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران( .مقاله
كامل)
بذرافشان ،م ،.س .دارابی ،م .آقاییزاده و ب .بابایی .1395 .غربال خانوادههای نیمهخواهري تتراپلوئیـد جغندرقنـد از نظـر مقاومـت
به بیماري ريزومانیا .دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران .دانشـگاه گـیالن ،رشـت،
ایران( .مقاله كامل)
واحدی ،س ،.م .بذرافشان ،م .ر .اوراضی زاده و پ .فصاحت .1395 .تهیـه گـرده افشـان دیپلوئیـد مقـاوم بـه ریزومانیـای چغندرقنـد.
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شاخصهاي تحمل به خشكي.مجله علمي پژوهشي چغندرقند .جلد ( .35-15 .مقاله كامل)
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بذرافشان ،م .و ح .غديري .)1381( .تداخل تـراكم هـاي مختلـف تـاج خـروس و سـلمه تـره درتاريخهـاي مختلـف كاشـت چغندرقنـد.
هفتمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،كرج .كرج ،ايران.ص .637
بذرافشان ،م .و ح .غديري.)1382( .استفاده از زمان نسبي رويش علفهاي هرز درتاريخهاي مختلف كاشت چغندرقند جهـت كـاربرد
بهینه علف كشها .سومین همايش ملي كاربرد مواد بیولوژيك و استفاده بهینه از كود و سم در كشاورزي  .كرج ،ايران .ص .608
بذرافشان ،م ،.ج .گـوهري ،م .مصـباح ،ل .جوكـار ،م .نیرومنـدي جهرمـي و س .خیـامیم .)1387( .ارزيـابي شـاخصهاي تحمـل بـه
خشكي در ژنوتیپ هاي چغندرقند در شرايط تنش ماليم و شديد .دهمین كنگره علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات ايـران .انجمـن علـوم
زراعت و اصالح نباتات ايران .كرج ،ايران 30-28 .مردماه .ص ( .126-121مقاله کامل)
بذرافشان ،م ،.س .دارابي ،م .نیرومندي جهرمي ،ل .جوكار ،س .ا .دهقانیان و ع .خواجه .)1383( .تاثیر مديريت آبیاري بر خسـارت
بیمـاري ريزومانیــا در ارقــام چغندرقنـد ( .)Beta vulgaris L.هشــتمین كنگــره علـوم زراعــت و اصــالح نباتـات ايــران .دانشــكده علــوم
كشاورزي دانشگاه گیالن .رشت ،ايران 5-3 .شهريور .ص .347
بذرافشان ،م ،.م .ضرابي وح .ر .ابراهیمیان .)1379( .اثرات كشـت قبلـي برعملكـرد و كیفیـت پـنج رقـم تجـارتي داخلـي و خـارجي
چغندرقند .ششمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران .دانشگاه مازندران .بابلسر ،ايران .ص .489
بذرافشان ،م ،.م .ضرابي و ح .ر .ابراهیمیان .)1379( .بررسي صفات كمي وكیفي ارقام داخلي و خارجي چغندرقند در شرايط زارع
دراستان اصفهان.ششمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران .دانشگاه مازندران .بابلسر ،ايران .ص .129

بذرافشان ،م،.ك .فارسینژاد ،م .ر .جمالی ،ل .جوکار و ع.خواجه . )1385(.تأثیر دورههاي مختلف كنترل و تداخل علفهاي هرز بـر
كیفیت چغندرقند .هفدهمین كنگره گیاهپزشكي ايران  .دانشگاه تهران .كرج ،ايران.
دارابي ،س ،.م .بذرافشان ،غ .ر .اشرف منصوري ،م .نیرومندي جهرمي و م .مصباح .)1383( .تاثیر بیماري ريزومانیا بر ويژگي هـاي
كمي ارقام تجـارتي چغندرقنـد ( .)Beta vulgarisهشـتمین كنگـره علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات ايـران .دانشـكده علـوم كشـاورزي
دانشگاه گیالن .رشت ،ايران 5-3 .شهريور .ص .277
شريفي ،م ،.م .بذرافشان ،م .خردنام ،م .مصباح و ج .گوهري .)1387( .بررسي ارتباط چند معیار فیزيولوژيك مقاومت به خشكي با
عملكرد چغندرقند .دهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران .انجمن علوم زراعـت و اصـالح نباتـات ايـران .كـرج ،ايـران30-28 .
مردماه .ص .297
شريفي ،م ،م .خردنام ،م .مصباح ،ج .گوهري و م .بذرافشان .)1385( .همبستگي و تجزيه علیـت عملكـرد شـكر سـفید بـا برخـي
صفات تحت رژيم هاي آبیاري در ژنوتیپ هاي چغندرقند .نهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات .دانشگاه تهران .تهـران ،ايـران-5 .
 7شهريور .ص .120
کیــانی پویــا ،ع ،.غ .رنجبــر ،م .صــالحی و م .بذرافشــان .)1388( .ارزيــابي تحمــل بــه شــوری ژنوتیپهــاي گنــدم انتخــاب شــده از
آزمایشات پیشرفته منطقه ای عملکرد تحت شرایط مختلف محیطی .اولین همايش ملـي تنشهـاي محیطـي در علـوم كشـاورزي.
دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران .بهمن ( 1-5 .1388مقاله کامل)
کیــانی پویــا ،ع ،.غ .رنجبــر ،م .صــالحی و م .بذرافشــان .)1388( .ارزيــابي تحمــل بــه شــوری ژنوتیپهــاي گنــدم بــا اســتفاده از
شاخصهای تحمل تنش .اولین همايش ملي تنشهاي محیطي در علوم كشاورزي .دانشـگاه بیرجنـد ،بیرجنـد ،ایـران .بهمـن1-5 .
(مقاله کامل)
بذرافشان ،م ،.د .فتح اله طالقانی و غ .ر .اشرف منصوری .)1389( .تعیین مناسبترین تاریخ کاشت وبرداشت ارقام جدید چغندرقنـد
در استان فارس .یازدهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات .دانشـگاه شـهید بهشـتی ،تهـران ،ايـران 4-2 .مـرداد .ص .3420-23
(مقاله کامل)
محمــدیان ،ر ،.م .بذرافشــان ،م .محــرم زاده ،پ .مهــدیخانی و ح .قاســمی .)1389( .بررســی عوامــل مــوثر در عملکــرد قنــد ارقــام
چغندرقند .یازدهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات .دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايـران 4-2 .مـرداد .ص ( .4424-27مقالهه
کامل)
گزارشهاي نهايي

-

بررسي پايداري كولتیوارهاي مقاوم به ريزومانیاي چغندرقند .1384 .مركز تحقیقـات كشـاورزي و منـابع طبیعـي فـارس .شـماره
ثبت( .84/8/9-84/769 :همکار)

-

بررسي برخي خصوصیات فیزيكوشیمیايي و بیولوژيكي ويروسي زردي نكروتیك رگبرگ چغندرقنـد و تهیـه آنتـي سـرم علیـه آن.
 .1385مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي فارس .شماره ثبت( .85/4/26 -85/393 :همکار)

-

تاثیر مديريت آبیاري بر خسارت بیماري ريزومانیا در ارقـام چغندرقنـد .1386 .مركـز تحقیقـات كشـاورزي و منـابع طبیعـي فـارس.
شماره ثبت( .86/2/24 -86/102 :مجری مسئول)

-

ارزيابي تحمل پذيري ارقام تجارتي داخلي و خارجي چغندرقند به بیماري ريزومانیا .1385 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بـذر
چغندرقند شماره ثبت( .85/4/12 -85/320 :همکار)

-

مقايسه ارقام تجارتي منوژرم چغندرقند در اقلیم هاي مختلف كشور .1386 .موسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
شماره ثبت( .86/10/22-86/1150 :همکار)

-

طرح تهیه اوتايپ (حفظ كننده نر عقیمي سیتوپالسمي) و میل استريل (نـر عقـیم سیتوپالسـمي)منوژرم .موسسـه تحقیقـات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند .1386 .شماره ثبت( .86/10/3 -86/1084 :مجری)

-

طرح کالن وملی زمینه هاي به نژادي و به زراعـي بولتینـد در چغندرقنـد .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
 .1386شماره ثبت( .86/11/3 -86/1200 :مجری)

-

تعیین مناسبترين تاريخ كاشت و برداشت ارقام جديد چغندرقند منـوژرم هیبريـد .1387 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند .شماره ثبت( .87/2/3 -87/45:مجری)

-

تعیین تغییرات فیزيولوژيكي،مورفولوژيكي و زراعي ارقام (توده هـاي) مختلـف چغندرقنـد در تـنش خشـكي .موسسـه تحقیقـات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند .شماره ثبت( .87/3/27 -87/392:مجری مسئول)

-

ارزيابي ارقام (داخلي و خارجي) چغندرقند براي مقاومت به بیماري ويروسـي كرلـي تـاپ .1386 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و
تهیه بذر چغندرقند .شماره ثبت( .86/9/4 - 86/963:همکار)

-

آزمايش هاي پايلوت مقايسه ارقام منوژرم تجـارتي داخلـي و خـارجي چغندرقنـد در حـوزه كارخانـه هـاي قنـد ايـران .موسسـه
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند .1386 .شماره ثبت( .86/12/12 -86/1467 :مجری)

-

بررسي سرعت ظهور و اضمحالل بـرگ و نحـوه تسـهیم مـواد گیـاهي در ارقـام مختلـف چغندرقنـد .1388 .موسسـه تحقیقـات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند .شماره ثبت( .88/12/10 -88/1468 :مجری)

-

طههرح کههالن وملههی بررســي خصوصــیات مهــم آگرونــومیكي ،فیزيولــوژيكي و اكولــوژيكي چغندرقنــد در ايــران .1389 .موسســه
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند .شماره ثبت( .89/6/21 -89/704:مجری)

-

تهیه توده هاي در حال تفكیك مقاوم بـه ريزومانیـا و ريزوكتونیـا از منـابع مقـاوم  .1389 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند .شماره ثبت( .89/3/31 -89/351:مجری)

-

ارزيابي مقاومت ارقام تجارتي چغندرقند به بیمـاري ريزومانیـا در شـرايط مزرعـه .1387 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند .شماره ثبت( .87/11/12-87/1459:همکار)

-

تعیین نیاز غذايي رقم زرقان در مزارع سالم و آلوده به ريزومانیا .1387 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد .شـماره
ثبت( .87/11/26-87/1533 :همکار)

-

طرح کالن وملی بیماری ریزومانیا و کرلی تاپ چغندرقند در ایـران :ژنتیـک ،اصـالح ،بـهزراعی و بیوتکنولـوژی .1389 .موسسـه
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند .شماره ثبت( .89/86/28 -89/1003:مجری)

-

ارزیابی هاف سیب فامیليهای تتراپلوئید از نظر مقاومت به ریزومانیا .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد .شـماره
ثبت( .90/5/15-90/608 :مجری مسئول)

-

ارزیابی فامیلهاي فول سیب از نظر مقاومت به ریزومانیا .1390 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند .شـماره ثبـت:
( .90/5/90-15/603مجری مسئول)

-

اصالح گرده افشان های دیپلوئید مقـاوم بـه ریزومانیـا در چغندرقنـد .1393 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
( .93/3/31 .45420/93مجری)

-

تهیه و ارزيابي هیبريدهاي مولتيژرم مقاوم چغندرقند نسبت به بیماري ريزومانیا .1393 .موسسه تحقیقات اصـالح و تهیـه بـذر
( . 7/4/93مجری)
چغندرقند.45462/93 .

-

ارزیابی الین هـای اتایـپ و سـنگل کـراس مربوطـه بـرای مقاومـت بـه ریزومانیـا .1393 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند( .1393/12/5 – 46696/93 .مجری مسئول)

-

طرح خاص بررسی اثرات کم آبیاری در عملکرد و درصد قند چغندرقند در اقلید46695/93 .1393.

( .5/12/93همکار)

-

تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماري ريزومانیا در چغندرقند ـ فاز اول :تهیـه و ارزیـابی  S1هـا .1394 .موسسـه تحقیقـات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .1394/3/4- 47163/94 .مجری)

-

مدیریت بقایای گندم در تناوب با چغندرقند و اثرات آن بر عملکرد کمی و کیفـی چغندرقنـد .1394 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و
تهیه بذر چغندرقند( .1394/6/25- 47711/94 .مجری)

-

تعیین ارزش زراعي هیبريدهاي جدید مقـاوم بـه بیمـاری ريزومانیـا و نماتـد سیسـتی در چغندرقنـد .1393 .موسسـه تحقیقـات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .1393/10/9 - 46348/93 .مجری)

-

تهیه رگههاي اوتايپ مقاوم به بیماريهاي غالب چغندرقند .1394 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بـذر چغندرقنـد47770/94 .
( .1394/7/5-مجری)

-

غربال فامیلهاي نیمه خواهري تتراپلوئید از نظـر مقاومـت بـه بیمـاري ريزومانیـا ،صـفات مرفولوژيـك و كیفیـت .1394 .موسسـه
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند 49222/94 .ـ ( .1394/12/27مجری)

-

آزمايش پايلوت مقايسه ارقام تجارتي چغندرقند در حوزه عمل كارخانههاي قند مركز و جنوب كشور .1394 .موسسـه تحقیقـات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .1394/12/28 - 49018/94 .مجری)

-

تهیه و ارزيابي هیبريدهاي مقاوم به ساقه روي براي مناطق جديد كشت پائیزه چغندرقند .1395 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و
تهیه بذر چغندرقند 49937/95 .ـ ( .1395/05/12مجری)

-

ارتقا مقاومت به بولتیند با تهیه فامیلهـای نیمـهخواهری و تمـام خـواهری در والـد گـرده افشـان چغندرقنـد .1395 .موسسـه
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .1395/11/20 .51199/95 .مجری)

-

تعیین ارزش زراعي ارقام خارجي چغندرقند در مناطق آلوده به ريزومانیا .1395 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد.
( .1395/12/11 .51286/95مجری)

-

تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند در مناطق آلوده به ریزومانیا .1395 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد.
( .1395/03/01 .49530/95مجری)

-

تهیه هیبریدهای جدید مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیـا در چغندرقنـد .1395 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
( .1395/06/08 .50164/95مجری)

-

اصالح گرده افشانهای دیپلوئید مقاوم به نماتد سیسـتی چغندرقنـد .1394 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
( .1394/10/16 .48440/94مجری)

-

تهیه و ارزيابي هیبريدهاي تريپلوئید منوژرم مقاوم به سـاقه روي در چغنـدر قنـد .1396 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند( .1396/5/15 .51230 .مجری)

-

تهیه و ارزيابي هیبريدهاي تريپلوئید مقاوم به ريزومانیـاي چغندرقنـد .1396 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
( .1396/5/18 .52134مجری)

-

بهگزيني والد گرده افشان به منظور تهیه هیبريدهاي مقاوم به بیماري ريزومانیا و پوسیدگي ريزوكتونیايي در چغندرقنـد.1396 .
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .1396/3/30 .51810 .مجری)

-

گزارش بازدید از شرکت  .1396 .Syngentaموسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.1396/5/02 .52072 .

-

توان تولید زراعی ارقام تجارتی چغندر قند تولید داخل در اقلیم هاي مختلف کشور .1396 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بـذر
( .14/11/96مجری)
چغندرقند.53053/96 .

-

ارزیــابی دورگهــای دیپلوئیــد تــك جوانــه مقــاوم بــه ريزومانیــا و نماتــد سیســتي .1396 .موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه بــذر
چغندرقند( .14/11/96 .53052/96 .مجری مسئول)

-

تهیه و ارزيابي والد مادري نر عقیم( سینگلكراس) مقاوم به بولتیند در چغندرقند .1396 .موسسه تحقیقات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند( .16/11/96 .53058/96 .مجری)

-

تعیین ارزش زراعي ارقام خارجي چغندرقند در مناطق آلوده به ريزومانیا .1396 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد.
( .1396/12/11 .51286مجری)

-

تهیـه و ارزیـابی هیبریــدهای جدیـد چغندرقنــد مقـاوم بــه ریزوکتونیـا .1397 .موسسـه تحقیقــات اصـالح و تهیــه بـذر چغندرقنــد.
( .97/01/21 .53350/97مجری)

-

غربال فامیلهاي نیمهخواهري ديپلوئیـد چغندرقنـد بـراي مقاومـت بـه ريزومانیـا .1397 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر
چغندرقند( .97/05/01 .54023/97 .همکار)

-

تهیــه و ارزيــابي هیبريــد هــاي ديپلوئیــد مقــاوم بــه بیمــاري ريزومانیــا در چغنــدر قنــد فــاز دوم :تهیــه و ارزيــابي هیبريــدها.1397 .
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .97/05/01 .54024/97 .مجری)

-

تهیه و ارزيابي هیبريدهاي امیدبخش برپايه فامیل هـاي تمـام خـواهري مقـاوم بـه ريزومانیـا و نماتـد مولـد سیسـت چغندرقنـد.
 .1397موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند( .97/05/01 54025/97 .مجری)

-

تهیه و ارزيابي هیبريد هاي منوژرم مقاوم به ريزومانیا و نماتد مولد سیسـت در چغندرقنـد .1397 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و
تهیه بذر چغندرقند( .97/05/01 .54026/97 .مجری)

-

بررسي سیلو پذيري الينهاي چغندر قند مقاوم بـه بیمـاري ريزومانیـا .1397 .موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد.
( .97/05/01 .54028/97مجری)

نشریات نرویجی:
 تراکم بوته در زراعت چغندرقند .1394 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان فارس. بولتن هفتگی و نشریه فنی توصیه های هواشناسی کشاورزی  -زراعت چغندرقند .1394 .اداره کل هواشناسی استان فارس. بولتن هفتگی و نشریه فنی توصیه های هواشناسی کشاورزی  -زراعت چغندرقند .1395 .اداره کل هواشناسی استان فارس. بولتن هفتگی و نشریه فنی توصیه های هواشناسی کشاورزی  -زراعت چغندرقند .1396 .اداره کل هواشناسی استان فارس.راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی
 آقایی ،م .1393 .بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی ،فیزیکی و مکانیکی موثر بر کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند در طیبرداشت و نگهداری در مزرعه .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد)
 ادیبیفر ،ن .1396 .بررسی میزان انطباق کشت چغندرقند پاییزه با شرایط اقلیمی استان فارس با استفاده از سیستم اطالعاتجغرافیایی ( .)GISدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج (استاد راهنما رساله دکتری)

عضويت ها
انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران
مسئولیت ها
 کارشناس واحد گیاهپزشکی شرکت قند اصفهان .1375-78 مسئول واحد گیاهپزشکی شرکت قند اصفهان .1379 رئیس بخش تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس 1393 ،تاکنونتدریس در دانشگاه ها و موسسات پژوهشي
 -دورهي لیسانس" ،علفهاي هرز و كنترل آنها" ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم ،نیمسال دوم.1381-82

 دورهي كارداني" ،كنترل علفهاي هرز" ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم ،نیمسال دوم .1381-82 دورهي كارداني" ،زراعت خصوصي  ،"1دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم ،نیمسال اول .1381-82 دورهي لیسانس" ،زراعت خصوصي  ،"2دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم ،نیمسال اول .1381-82 دورهي كارداني " ،اصالح نبات " ،آموزشكده كشاورزي فسا ،از  1380-81به مدت سه نیمسال. دورهي لیسانس" ،آزمايشگاه علفهاي هرز و كنترل آنها" ،دانشگاه شیراز ،نیمسال اول .1377-78دورهي لیسانس" ،بخش کاشت ،داشت و برداشت چغندرقند در درس عملیات کشاورزی" ،دانشگاه شیراز ،از نیمسال دوم 1386تا .1393
 دورهي فوق لیسانس" ،مبانی نوین زراعت چغندرقند در ایران در درس زراعت تکمیلی" ،دانشگاه شیراز ،از نیمسال دوم  1388تا.1396
سایر فعالیت ها
 داوری مقاالت مجله چغندرقند داوری نشریات و گزارشات نهایی مرکز ملی تحقیقات شوری کشور. نظارت بر عیارسنجی کارخانجات قند استان فارس از سال  1393تا کنون. عضو گروه نظارت و ارزشیابی بر پروژههای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند از سال  1393تا کنون. -عضو ستاد چغندرقند استان فارس از سال  1393تا کنون.

