
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  :( طرحهای تحقیقاتی در دست اجراالف

 : مجری
 در رویشگاه ابوالخازن بجستان (.Salvia leriifolia Benthرسي مناسب ترین روشهاي کشت و استقرار گیاه دارویي نوروزک )بر -4

 (  6608شماره ثبت:               4-43-09-020-950726) کد طرح : 

لوژیک ونیازهاي اک بررسي ": زیر پروژه مليایران بررسي نیازهاي اکولوژیک برخي از گونه هاي مرتعي در نواحي مختلف رویشي -3

  در استان خراسان رضوي Onobrychis chorassanica گونه
 (6692-5-0شماره ثبت:                  061-09-086-96066) کد طرح : 

 "سایت شورک سرخس "زیر پروژه ملي پایش کیفی مراتع خراسان رضوی: -2

 (6602-5-2شماره ثبت:                                   کد طرح :                      )

 مراتع از چندمنظوره استفاده منظور به علوفه تولید و دارویي گیاهان از برداري ارزیابي اقتصادي و اکولوژیکي بهره -1

 (شماره ثبت:         0-09-09-030-970346کد طرح :       )

 همکار:

 ارزشمند آویشن به منظور معرفي رقم مناسب و پایدار )مجري: مهدي فراواني(بررسي فیتو شیمي گونه هاي  -2
 (6682-5-0شماره ثبت:                  01-09-09-022-96017-97006)کد طرح :   

ک بررسي نیازهاي اکولوژی ": زیر پروژه مليبررسي نیازهاي اکولوژیک برخي از گونه هاي مرتعي در نواحي مختلف رویشي ایران -1

 )مجید رنجبر( در استان خراسان رضوي Hedisarum copetdaghi گونه
 (6692-5-0شماره ثبت:                               061-09-086-96066) کد طرح :  

 

 ب( طرحهای تحقیقاتی خاتمه يافته:

 :مجری 
 (chorassanica Onobrychis)مطالعه موردي: بررسي کشت و استقرار بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي )-7

 (6104-5-0شماره ثبت:        04-09-09-91034) کد طرح : 

  (.Salvia leriifolia Benthو اسانس گیاه دارویي نوروزک )  عملکرد اجزاي عملکرد، بررسي تأثیرکودهاي آلي و  زیستي بر -6
 شماره فروست:          6444-5-0شماره ثبت:     34-43-0951-94108کد طرح : 

براي عملکرد  Agropyron cristatumو    Elymus hispidus var. hispidus ارزیابي ارقام و اکسشن هاي دو گونه مرتعي -5
 خراسان کیفیت علوفه در دو شرایط آبي و دیم  استان و

 (7/11/89فروست:  1431/89شماره فروست:  5278شماره ثبت:    2-072- 170000-11-7901-85002) کد طرح : 

 مطالعه آنالیزهاي رشد چند گونه آگروپایرون در شرایط شمال خراسان -4
 (26/10/88تاریخ فروست:     1205/88شماره فروست    4862شماره ثبت :       82-0310805000 -08) کد طرح:   

 

 خالصه سوابق علمی

  مجید دشتی نام و نام خانوادگی: 

  رسمیهیأت علمی  وضعیت استخدام:

      فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری باالترين مدرك تحصیلی: 

    مشهد دانشگاه فردوسی :محل تحصیل

  اکو فیزیولوژی تنش های خشکی و سرما در گیاهان دارویی و زراعی :عالقه مندی

       1376/ 1/1 عضويت در هیات علمی:تاريخ 

  24  ایهپهشی وپژ استادیار  علمی : درجه 

 رضوی کشاورزی و منابع طبیعی خراسانو آموزش مشهد، مرکز تحقیقات  محل اشتغال:

 دپارتمان اگرواکولوژی   -دانشگاه آرهوس دانمارک فرصت مطالعاتی : 

 
 



 هاي سینوریزوبیوم ملیلوتي مقاوم به شوري و خشکي  در استان خراسانمطالعه سو یه  -3
 (  11/9/1387تاریخ فروست:       1199/87شماره فروست :     5523شماره ثبت:   31305286) کد طرح:  

    Salsola orientalis S.G.Gmelinمطالعه بوم شناسي فردي  گیاه مرتعي -2

 ( 28/10/88تاریخ فروست:   1082/88  شماره فروست :    1952 شماره ثبت:    76 -  0310205909 - 20) کد طرح:   
 (M.B.  Eremurus spectabilis مطالعه مراحل فنولوژي و عوامل موثر یر زادآوري سریش)  -1
 (  9/5/1384تاریخ فروست:     434/84شماره فروست :  1954شماره ثبت:    76 -  0310205000 - 18)کد طرح:  

 :همکار 
 در استان خراسان رضوي  Dericorys albidulaمدیریت تلفیقي مبارزه با ملخ کوهان دار -19

  1396(مورخ ،  6454-5-0 شماره ثبت ،   4--43-09- 93149کد طرح :            ) مجري : مهدي افروزیان
  (amoena Onobrychis)بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي )مطالعه موردي: بررسي کشت و استقرار  -18

 (6104-5-2شماره ثبت:  04-09-09-91034کد طرح :  )مجري : غالمرضا حسیني بمرود  

  (brevidens Astragalus)بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي )مطالعه موردي: بررسي کشت و استقرار -17

 (6104-5-3شماره ثبت:        04-09-09-91034کد طرح :               )مجري : محمد محمدي

 (kopetdaghi Hedysarum)بررسي کشت و استقرار بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي )مطالعه موردي: -16

 (6104-5-4شماره ثبت:        04-09-09-91034کد طرح :               )مجري : مجید رنجبر

 و کودپاشي بر چمن بومي فستوکا سرزنيبررسي تاثیر عملیات آبیاري،  تعیین -15

 (6475شماره ثبت:        04-43-09-94122کد طرح :        )مجري : غالمعلي گزنچیان

 بذور کیاهان مرتعي شمال خراسان  جمع آوري و تکثیر-14

  1379(مورخ  1051163 شماره ثبت   71-0310205909-12کد طرح:           مجري : ابوالفضل یاوري)

 تاثیر کاربرد سوشهاي مختلف ریزوبیوم در عملکرد یونجه هاي چند ساله-13

 533/85   مورخ 7/6/85(شماره ثبت     74- 031025101-2طرح:   کد          غالمرضا قادريمجري: )

 مطالعه ژنتیکي و فنولوژیکي گراس هاي پایاي استان خراسان -12

 شماره ثبت :   (   72 -0310805101- 08کد طرح:      مجري :غالمعلي گزنچیان )

   Melica persicaآتکولوژي گیاه مرتعي -11

 (   76 -  0310205909 - 12کد طرح:     ) مجري : حامد ظریف کتابي

  Elymus hispidusآتکولوژي گیاه مرتعي  -10

 (   76 -  0310205909 - 23کد طرح:             )مجري: قنبر علي شاد

 رمس  بوم شناسي فردي گیاهبررسي -9

 (   76 -  0310205909 -19کد طرح:             توکلي)مجري: حسین 
 شناسایي ریزوبیومهاي همزیست با لگومهاي مرتعي -8

 (  1960شماره ثبت:  75 -0310205909-13کد طرح:             )مجري : علي فریدوني

  اعيزر شناسایي ریزوبیومهاي همزیست با لگومهاي -7

 ( 4122شماره ثبت:             )مجري : علي فریدوني  
  استخراج ، شناسایي و کاربرد سوشهاي ریزوبیوم همزیست با مهمترین بقوالت مرتعي زراعي-6

 (   4320) شماره ثبت: مجري : ابراهیم رحماني  )
 و تعیین بهترین نسبت، تراکم و زمان کاشت در شرایط دیم  Astragalus brevidensو   kopetdaghensis Bromusبررسي کشت مخلوط  -5

   (4744شماره ثبت :        83   -0310205100- 01کد طرح:          )مجري : فریده ثقفي خادم

 منطقه باغستان  –شناخت مناطق اکولوژیک  -4

 شماره ثبت :     (    82 -0310205000- 02کد طرح:          مجري :محمود یوسفي)
  جمع آوري ، شناسایي ، ارزیابي و حفاظت بذور گیاهان مرتعي به منظور تقویت بانک ژن -3

  (081 -0311205000- 0367کد طرح:           مجري : غالمرضا حسیني بمرود )
 بررسي استفرار ،سازگاري و فنواوژي گیاهان زینتي در باغ گیاهشناسي مشهد  -2

 (     02-072 -170000  -05 - 7101 -84024کد طرح :     )مجري: فریده ثقفي خادم

 بررسي تنوع در عملکرد و اجزاي عملکرد و سازگاري گونه هاي مرزه در برخي مناطق اکولوژیک کشور  -1

 (   01--09-09  - 8702 -87002کد طرح :    )مجري: حامد ظریف کتابي
 
 
 



 : ملیهمايش های شركت در ( پ

 بر مؤثر دارویی گیاهان برخی فردی شناسی بوم مطالعه . 1397. محمد رضا جوهرچی و براتعلی غالمی،  دشتي مجید -73

. مهر 19 -17. رهای طبی ایرانی مؤثر بر دیابتگیاهان دارویی و راهکاو نمایشگاه بین المللی گره ملی نخستین کن. دیابت
 مشهد مقدس.

بررسی اثر پرایمینگ و محلولپاشی . 1397. براتعلی غالمی دادخواه وعلیرضا ، دشتي مجید، طیبه صفوتی اورته چشمه -72

و نمایشگاه بین گره ملی نخستین کن. (Hibiscus sabdariffa)گیاه دارویی چای ترش با اسید هیومیک بر صفات زراعی

  . مشهد مقدس.مهر 19 -17. گیاهان دارویی و راهکارهای طبی ایرانی مؤثر بر دیابتالمللی 
بررسی اثر پرایمینگ و . 1397. براتعلی غالمی علیرضا دادخواه و، دشتي مجید، صفوتی اورته چشمه طیبه -71

نخستین . ( .Hibiscus sabdariffa L)گیاه دارویی چای ترش بر صفات مورفو فیزیولوژیکی با اسید هیومیکمحلولپاشی 

 . مشهد مقدس.مهر 19 -17. ایرانی مؤثر بر دیابتگیاهان دارویی و راهکارهای طبی و نمایشگاه بین المللی گره ملی کن

 های متابولیت مکانیسم. 1397. مجید دشتي گلدانی و نامقی، مرتضی محمد نژاد علیرضا، کاخکی فاضلی فاضل سید - 70

طبی گیاهان دارویی و راهکارهای و نمایشگاه بین المللی گره ملی نخستین کن .دیابت درمان در بوقناق دارویی گیاه ثانویه
 . مشهد مقدس.مهر 19 -17. ایرانی مؤثر بر دیابت

 مختلف غلظتهای و تراکم اثر. 1397. غالمی براتعلی،  دشتي مجید ،دادخواه علیرضا، فهندر زاده کرد لیال -69 

و  همایش ملی گیاهان دارویی نهمین. ((.Hibiscus sabdariffa L ترش چای عملکرد اجزای و عملکرد بر اسیدسالسیلیک
 . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان.بهمن 4کشاورزی پایدار. 

 سالسیلیک مختلف سطوح و کاشت تراکم اثر. 1397. غالمی براتعلی،  دشتي مجید ،دادخواه علیرضا، فهندر زاده کرد لیال -68

در علوم  نوینهمایش پژوهش های چهاردهمین  . ((.Hibiscus sabdariffa L ترش چایویی دار گیاه زراعی صفات بر اسید
 .کرمان دانشگاه پیام نور. شهریور 25و فناوری. 

 Salvia) نوروزک دارویی گیاه . بررسی اثر اسانس1396احمدی.  ، پروانه گوهری،  حسن خوش قلب،  نیمامجید دشتي -67

leriifoila Benth.دهبری گل  شاخه برخی صفات فیزیولوژیکی و ماندگاری ( بر ( آلسترومریاTampa).  نخستین کنفرانس و
ارویی کشورهای نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی ومنابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری روستایی و گیاهان د

 . مشهد مقدس. آبان 30اسالمی. 

 ییدارو اهیعملکرد و اجزای عملکرد  گ یبررس. 1396، محمد کافی، علیرضا آستارایی حمیدرضا ذبیحی . مجید دشتي -66

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم  ی.ستیو  ز یآل یمل به کودهاعدر عکس ال (.Salvia leriifolia Benth) نوروزک
. مشهد  آبان 30دارویی کشورهای اسالمی. کشاورزی، دامی ومنابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری روستایی و گیاهان 

 مقدس.

مقایسه کاربرد کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر  .1396، علی آویشی، حسن فیضی، حمیدرضا ذبیحی.مجید دشتي -65

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی ومنابع طبیعی، محیط زیست،  .بهار رشد و عملکرد گیاه همیشه
 . مشهد مقدس. آبان 30کشورهای اسالمی. رویی گردشگری روستایی و گیاهان دا

 (Calendula officinalis) 
 گیاه رشدی خصوصیات برخی بر بوته تراکم مختلف اثرسطوح بررسی. 1394ی. زیالهام عز ،يدشت دیمجنرجس ستار،  -64

 خرداد. همدان 3.داریپا یو کشاورز ییدارو اهانیگ یمل شیهما نیو پنجم یالملل نیب شیهما نیدوم. ریز گل پنیرک

 اهیعملکرد گ یاثرسطوح مختلف تراکم برعملکرد واجزا یبررس. 1394ی. زیالهام عز ،يدشت دیمجنرجس ستار،  -63

 خرداد. همدان. 3.داریپا یو کشاورز ییدارو اهانیگ یمل شیهما نیو پنجم یالملل نیب شیهما نیدوم. زیگل ر رکیپن



 chorassanica)  اسپرس خراسانی گونه کشت . توسعه1394محمدی. ، غالمرضا حسینی بمرود، محمد مجید دشتي -62

Onobrychis  )بهمن . مشهد.  28-29باران.  آبگیر سطوح های سامانه ملی همایش گلستان. چهارمین بند حوزه آبخیز در 

 استقرار بر کشت فصل و نزوالت ذخیره های روش تاثیر بررسی.  1394. مجید دشتيمجید رنجبر، محمد تقی کاشکی ،  -61

 آبگیر سطوح های سامانه ملی همایش چهارمین(. Hedysarum koptedaghi مطالعه موردی)مرتعی ای علوفه گیاهان

 بهمن . مشهد.  28-29باران. 

. بررسی اثر سولفات آمونیوم در کارآیی 1392 مجید دشتي.مجید فارسی، رضا صدر آبادی حقیقی، محمد بازوبندی،  -59

. دانشگاه 1392شهریور  4-2علف کش گلیفوزیت در سطوح مختلف شوری آب. پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران. 
 تهران. 

. بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد محصول و شاخص های رشد 1391براتعلی غالمی.مجید دشتي، سعید  امامی،  -58

 مهر. دانشگاه علوم پزشکی بجنورد.    6-5دارویی همیشه بهار. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. گیاه 

. تأثیر هیدروژلهای سوپر جاذب  و رژیم های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیکی  1391. مجید دشتيژینوس نجفی،  -57

 مهر. دانشگاه علوم پزشکی بجنورد.    6-5همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی.  و فیزیولوژیکی پنیرک.

تاثیر روشهای نوین بهبود عملکرد . 1390. امین باقری ، الهام ملکی آذر ،  مجید دشتي ، نرگس حاجیان نژاد -56

ششمین همایش ملی ایده های نو در (. Rubia tinctorum) صنعتی روناس -برشاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی 
 دانشگاه آزاد خوراسگان. -اسفند 12-11.کشاورزی

حفظ حیات بذر مطالعه تاثیر کودهای جذبی بر عملکرد و . 1390.وحیده خلیقی،  مجید دشتيمحمدشاهین دانشمندی ،  -55

 آبان دانشگاه آزاد واحد مشهد. 5-4دومین همایش ملی تکنولوژی بذر. ( L .Calendula officinalisدر گیاه دارویی همیشه بهار )

بررسی اثرات نمک های کلریدسدیم وکلریدکلسیم برجوانه زنی . 1390.طاهره مختاری ،مجید دشتي ،امین باقری  -54

 آبان دانشگاه آزاد واحد مشهد. 5-4ومین همایش ملی تکنولوژی بذر. د(Thymus vulgaris Lآویشن )

بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های  . 1390.مجید دشتيمهدی آخوندی، حامد ظریف کتابی،  -53

بان دانشگاه آزاد آ 5-4دومین همایش ملی تکنولوژی بذر. .( Myrtus communis Lجوانه زنی و شکستن خواب بذر گیاه مورد ) 
 واحد مشهد.

. تأثیر خراش دهی مکانیکی و هیدروپرایمینگ بر شاخص 1390،  الهام ملکی آذر. مجید دشتي نرگس حاجیان نژاد، -52

آبان دانشگاه آزاد  5-4. دومین همایش ملی تکنولوژی بذر. Rubia tinctorum)) صنعتی روناس -های   جوانه زنی گیاه داروئی
 واحد مشهد.

. رابطه تاکسونومی و ارتفاع از 1390و غالمرضا حسینی بمرود. مجید دشتيحامد ظریف کتابی، محمد خواجه حسینی،  -51

آبان دانشگاه آزاد واحد  5-4سطح دریا با اندازه بذر در بخشی از فلور خراسان بزرگ. دومین همایش ملی تکنولوژی بذر. 
 مشهد.

تاثیر پتانسیل های مختلف اسمزی نمک های . 1390.یده مریم شریعتیس ،مجید دشتي زهرا ابراهیمی انجششی، -50

. دومین همایش ملی تکنولوژی (Echinacea purpureaرگل )ابذر سرخ کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات جوانه زنی
  آبان دانشگاه آزاد واحد مشهد. 5-4بذر. 

 دو و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی خصوصیات . بررسی1390، محمد کافی، حسین توکلی. ، مجیددشتي -49 

آبان  5-4رگرسیونی. دومین همایش ملی تکنولوژی بذر.  مدلهای از استفاده ( با.Salvia lerrifolia Benthبذر نوروزک ) توده
 دانشگاه آزاد واحد مشهد.
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 . ارزیابی تحمل1390، پور امیر، فرزین. مجید، دشتي  ، یخزاع رضا دیحم ، ینظام احمد ، ،رضا دیحم ی ،مهرآباد -48

اردیبهشت  9-8به دماهای انجماد   تحت شرایط کنترل شده. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران.  چغندرقند ارقام
 . دانشگاه یزد. 90

. بررسی 1390. ییرضا یشیع احسان ،  یمهرآباد رضا دیحم  ، یخزاع رضا دیحم ، ینظام احمد ،  يدشت دیمج  -47

ی در مرحله گیاهچه زدگ خی تنشتحت شرایط پاییزه  چغندرقند ارقام ژیکمورفوفیزیولو یها شاخص بین همبستگی روابط
 . دانشگاه یزد. 90اردیبهشت  9-8ای. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 

و  Bromus kopetdaghensis. بررسی مزیت نسبی کشت مخلوط 1389. ، مجیددشتيثقفی خادم، ف. غالمی، الف.،   -46
Astragalus brevidens  .اولین نمایشگاه دسناوردهای تحقیقاتی جشنواره پژوهش و فن آوری 1389نسبت به کشت خالص .

 . 1389دی  1آذر تا 28استان. مشهد. 
بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سر  .بررسی اثرات آماده سازی اسمزی بذر 1388. ، مجیددشتي سعید،امامی، -45

خرداد  12-11همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیلهای اقتصادی و اشتغال زایی آن. دانشگاه آزاد بیرجند. خارگل.
1389. 

مطالعه اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی اکیناسه .  1388. ، مجیددشتي سعید،امامی، -44
(Echinacea purpurea L). 1388اسفند  10-9. همایش علمی  توسعه صنعت گیاهان دارویی. 

. تأثیرپتانسیل های مختلف اسمزی نمک های کلرید 1388، جعفریانی، مصطفی، دشتي، مجیدقاسمی ، علی اکبر ،   -43

. اولین همایش ملی تنش (Hyssopus officinalisزوفا )جوانه زنی بذر  خصوصیاتسدیم وکلریدکلسیم در دماهای متفاوت بر
 .1388بهمن  9-8های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند، 

. مطالعه رابطه منبع و مقصد در هشت رقم و الین گندم 1388،  آهوی، جواد .  دشتي، مجید ظریف کتابی  ، حامد،    -42 

 .1388بهمن  9-8تحت شرایط تنش کم آبی. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند، 

ژیکی مقاومت به های فیزیولو. ارزیابی برخی شاخص1388، ظریف کتابی  ،حامد،  آهوی، جواد .  دشتي، مجید -41

 خشکی 
 |. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ( Triticum aestivum)رقم و الین گندم  8در 
 .1388بهمن  8-9

.  مطالعه روشهای شکستن خواب بذر و تأثیر 1388، ظریف کتابی، حامد ، شیردل، محمد رضا . دشتي، مجید -40
(. اولین همایش ملی تنش Malva sylvestrisزنی بذر و رشد گیاهچه پنیرک )ی حاصل ازکلرید سدیم برجوانهپتانسیلهای اسمز

 .1388های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بهمن 
. تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر 1388، سعیدی، عباس و آبرومند، مرضیه.   دشتي، مجیدهدایت نژاد، هادی ،  -39
نه زنی  بذر  گیاه گاوزبان. اولین همایش منطقه ای تنش شوری و خشکی در گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد جوا

 .153و152. ص 1388خرداد  4شهر قدس. 
. بررسی تاثیرمحلول پاشی کودهای کامل بر عملکرد 1388امامی، سعید ، دانشمندی، محمد شاهین و  دشتی، مجید  .  -38 

  باغبانی .گیالنهمایش علوم (. L. calendula officinalis) وخصوصیات فنولوژی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهارمحصول 

پتانسیلهای اسمزی  مختلف  شوری و بررسی . 1387و دانشمندی، محمد شاهین.   دشتي، مجیدامامی، سعید ،   -37
همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر (. .Cucurbita pepo l ) مه کاغذیگیاه دارویی کدوی تخ خصوصیات جوانه زنی بر خشکی  

 .156آبان .ص  23و  22دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. . ایران

آفت بذرخوار گیاه    Bruchophagus nikolskajae Zerova, 1975 .  زنبور1387، حسینعلی لطفعلی زاده.   دشتي، مجید -36

 شهریور . همدان. 6-3در ایران. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران . Eremurus spectabilis)) سریش
 هایژنوتیپ درو کیفیت علوفه ارزیابی عملکرد  .1387. مجید دشتي  و علی اشرف جعفرییوسفی جوان، ایمان،   -35

Elymus hispidus var. hispidus  دهمین  کنگره علوم زراعت و . کالستر و مولفه های اصلیتجزیه براساس
 مرداد. کرج ، مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر.  30-28.  95اصالح نباتات ایران.صفحه 



 ژنوتیپ 20 در ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه. 1387و ایمان یوسفی جوان.  علی اشرف جعفریدشتي، مجید ،   -34

Elymus hispidus Var. hispidus   دهمین  . تع و تولید چراگاه در مناطق نیمه استپی خراسانبمنظور اصالح مرا
 مرداد. کرج ، مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر.  30-28.  95کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.صفحه 

.تاثیر مواد آللوشیمی زعفران بر جوانه زنی بذر  1386و محمد رضا طارقیان.  مجید دشتي یوسفی جوان ، ایمان، -33
 . تهران86آبان  3-2دانشگاه شاهد . سومین همایش گیاهان دارویی .205صفحه  علفهای هرز شاهی وحشی و خردل وحشی.

 اکولوژیکی .  بررسی1386و محمد جواد احمدیان یزدی. مجید دشتي حسینی بمرود، غالمرضا، حامد ظریف کتابی، - 32

 سومین همایش گیاهان دارویی بلوچستان.  و سیستان استان فَنوج درمنطقه  peregrina   Moringaصنعتی  -داروئی  درختچه
 . تهران86آبان  3-2دانشگاه شاهد . . 164صفحه 

 و دارویی های گونه از برخی معرفی و . شناسایی1386.مجید دشتي ظریف کتابی ،حامد، غالمرضا حسینی بمرود و -31
 . تهران.86آبان  3-2. 171صفحه دانشگاه شاهد .  سومین همایش گیاهان داروییخراسان .  استان در خشکی به مقاوم معطر
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