
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   :( طرحهای تحقیقاتی در دست اجراالف

 :  مجری

 هاي برتر  گرامینه هاي مرتعی ارزیابی و تولید بذر گواهی شده در جمعیت  -۳

  (  ۰-۰9-۰9-۰۲۰-۰۰۰۲۵۵کد طرح :   )

 "سایت شورک سرخس "زیر پروژه ملی پایش کیفی مراتع خراسان رضوي:  -۲
 (   ۰-۰9-۰9-147-9617۳6کد طرح :   )

 بررسی تولید گیاهان دارویی با نیاز آبی کم در استان خراسان رضوي  -1

 (   ۲4-4۳-۰9-۰7۵-991۳۸۸کد طرح :   )

 همکار:

 بررسی فیتو شیمی گونه هاي ارزشمند آویشن به منظور معرفی رقم مناسب و پایدار   -۷
 ( 66۸۲-۵-۰شماره ثبت:                  ۰1-۰9-۰9-۰۲۲-96۰17-97۰۰6)کد طرح :   

 هیدریژرف تربت ح  تیسا -يمراتع استان خراسان رضو یف یک شیپا -6
 (66۰۲-۵-۰شماره ثبت:           ۰-۰9-۰9-147-9617۳6کد طرح :   )

 ي سبز در استان خراسان رضو  رهیتحلیل زنجیره ارزش ز -۵
 (  ۲4-4۳-۳۰-۰1۵-9۸۰۵۸4کد طرح :  )

به   ی ابیبرتر و دست  تهايیکشور به منظور انتخاب جمع   ییمناطق آب و هوا  یبابونه در برخ  ی بوم  تهايی جمع  یفیو ک   یکم  یبررس  -4

 (    ۰-۰9-۰9-۰1۰۰-۰۰۰۲۰1کد طرح : )    يرقم  استان خراسان رضو یمعرف 

 (    ۰-64-۰9-۰۳۳-۰۰۰۳۸۲کد طرح : ) اي دائمی ایرانارزیابی و تولید بذر گواهی شده در برخی گونهاي علوفه  -۳

 (   ۰-۰9-۰9-۰۳۵-۰۰۰4۳1کد طرح : )  تورانی؛ فاز اول-هاي جنگلی ایرانسنجش و پایش خاک توده  -۲

 (    ۰4-۳۸-۰9-۰7۵-9917۳6کد طرح : ) هاي مولد آنغوزه تلخ و شیرین بررسی گیاهشناسی، پراکنش و مشخصات رویشگاهی گونه  -1

 

 ب( طرحهای تحقیقاتی خاتمه يافته:

 : مجری 

)بر  -1۲ نوروزک  دارویی  گیاه  استقرار  و  کشت  روشهاي  ترین  مناسب  ابوالخازن   (.Salvia leriifolia Benthرسی  رویشگاه  در 

 بجستان

 (   ۶۰۴۶۳: فروستشماره               4-4۳-۰9-۰۲۰-9۵۰7۲6) کد طرح : 

)سایت خور    مراتع  از  چندمنظوره  استفاده  منظور به علوفه تولید و  دارویی گیاهان از  برداري ارزیابی اقتصادي و اکولوژیکی بهره -11

 ( 6۰49۲:  فروستشماره         ۰-۰9-۰9-۰۳۰-97۰۳46کد طرح :       )کالت( 

 )سایت فریزي(  مراتع  از  چندمنظوره  استفاده  منظور به علوفه تولید و  دارویی گیاهان از  برداري ارزیابی اقتصادي و اکولوژیکی بهره -1۰

 خالصه سوابق علمی 

  مجید دشتی نام و نام خانوادگی: 

  رسمیهیأت علمی   وضعیت استخدام:

      دارویی  -فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری باالترين مدرك تحصیلی: 

    مشهد  دانشگاه فردوسی :محل تحصیل

       1376/  1/1 تاريخ عضويت در هیات علمی:

  ۲7   ایهپهشی  وپژ  دانشیار  علمی : درجه 

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

 دپارتمان اگرواکولوژی   -دانشگاه آرهوس دانمارک فرصت مطالعاتی : 

 
 



 ( 6۰49۲:  فروستشماره         ۰-۰9-۰9-۰۳۰-97۰۳46کد طرح :       )

بررسی نیازهاي اکولوژیک    ": زیر پروژه ملیبررسی نیازهاي اکولوژیک برخی از گونه هاي مرتعی در نواحی مختلف رویشی ایران  -9

   در استان خراسان رضوي  Hedysarum copetdaghi  گونه
 ( 669۲-۵-۰شماره ثبت:                                ۰61-۰9-۰۸6-96۰66۰) کد طرح :  

بررسی نیازهاي اکولوژیک    ": زیر پروژه ملیبررسی نیازهاي اکولوژیک برخی از گونه هاي مرتعی در نواحی مختلف رویشی ایران  -۸

   در استان خراسان رضوي  Onobrychis chorassanica  گونه
 (669۲-۵-۰شماره ثبت:                   ۰61-۰9-۰۸6-96۰66طرح : ) کد 

 (chorassanica Onobrychis)مطالعه موردي: بررسی کشت و استقرار بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی )-7

 (  1۲/97/ ۲۸تاریخ فروست:    ۵۵۳46 شماره فروست:    61۰4-۵-۰شماره ثبت:         ۰4-۰9-۰9-91۰۳4) کد طرح : 

   (.Salvia leriifolia Benthو اسانس گیاه دارویی نوروزک )  عملکرد اجزاي عملکرد، بررسی تأثیرکودهاي آلی و  زیستی بر -6
 ( ۳/97/  ۲9تاریخ فروست:    ۵۳7۰۰ شماره فروست:           6444-۵-۰شماره ثبت:      ۳4-4۳-۰9۵1-941۰۸کد طرح : 

براي عملکرد    Agropyron cristatumو      Elymus hispidus var. hispidus  ارقام و اکسشن هاي دو گونه مرتعیارزیابی    -۵
 خراسان کیفیت علوفه در دو شرایط آبی و دیم  استان و

 ( 7/11/۸9فروست: تاریخ    ۸9/ 14۳1شماره فروست:   ۵۲7۸شماره ثبت:    ۲-۰7۲-  17۰۰۰۰-11-79۰1-۸۵۰۰۲) کد طرح : 

 مطالعه آنالیزهاي رشد چند گونه آگروپایرون در شرایط شمال خراسان -4
 ( ۲6/1۰/۸۸تاریخ فروست:      ۸۸/ 1۲۰۵شماره فروست    4۸6۲شماره ثبت :        ۸۲-۰۳1۰۸۰۵۰۰۰ -۰۸) کد طرح:   

 مطالعه سو یه هاي سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوري و خشکی  در استان خراسان -۳
 (  9/1۳۸7/ 11ت: تاریخ فروس      1199/۸7شماره فروست :     ۵۵۲۳شماره ثبت:   ۳1۳۰۵۲۸6) کد طرح:  

     Salsola orientalis S.G.Gmelinمطالعه بوم شناسی فردي  گیاه مرتعی -۲

 (  1۰/۸۸/ ۲۸تاریخ فروست:    1۰۸۲/۸۸  شماره فروست :     19۵۲ شماره ثبت:     76 -  ۰۳1۰۲۰۵9۰9 - ۲۰) کد طرح:   
 ( M.B.  Eremurus spectabilis مطالعه مراحل فنولوژي و عوامل موثر یر زادآوري سریش)  -1
 (   ۵/1۳۸4/ 9تاریخ فروست:      ۸4/ 4۳4شماره فروست :   19۵4شماره ثبت:    76 -  ۰۳1۰۲۰۵۰۰۰ - 1۸)کد طرح:  

 :همکار 

 در استان خراسان رضوي   Dericorys albidulaمدیریت تلفیقی مبارزه با ملخ کوهان دار -19
  1۳96(مورخ ،   64۵4-۵-۰ شماره ثبت ،   4--4۳-۰9- 9۳149کد طرح :            ) مجري : مهدي افروزیان

  (amoena Onobrychis)بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی )مطالعه موردي: بررسی کشت و استقرار  -1۸

 ( 1۲/97/ ۲۸تاریخ فروست:   ۵۵۳46 شماره فروست: 61۰4-۵-۲شماره ثبت:  ۰4-۰9-۰9-91۰۳4کد طرح :  )مجري : غالمرضا حسینی بمرود  

  (brevidens Astragalus)بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی )مطالعه موردي: بررسی کشت و استقرار -17

 ( 1۲/97/ ۲۸تاریخ فروست:   ۵۵۳46 شماره فروست: 61۰4-۵-۲شماره ثبت:  ۰4-۰9-۰9-91۰۳4کد طرح :               )مجري : محمد محمدي

 ( kopetdaghi Hedysarum)بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی )مطالعه موردي: بررسی کشت و استقرار -16

 ( 1۲/97/ ۲۸تاریخ فروست:   ۵۵۳46 شماره فروست: 61۰4-۵-۲شماره ثبت:  ۰4-۰9-۰9-91۰۳4کد طرح :                   )مجري : مجید رنجبر

 و کودپاشی بر چمن بومی فستوکا  سرزنیبررسی تاثیر عملیات آبیاري،  تعیین -1۵

 ( 647۵شماره ثبت:         ۰4-4۳-۰9-941۲۲کد طرح :        )مجري : غالمعلی گزنچیان

 بذور کیاهان مرتعی شمال خراسان   جمع آوري و تکثیر-14

  1۳79(مورخ  1۰۵116۳ شماره ثبت   71-۰۳1۰۲۰۵9۰9-1۲کد طرح:           مجري : ابوالفضل یاوري)

 تاثیر کاربرد سوشهاي مختلف ریزوبیوم در عملکرد یونجه هاي چند ساله-1۳

 ۸۵/ ۵۳۳   مورخ 6/۸۵/ 7(شماره ثبت     74-  ۰۳1۰۲۵1۰1-۲طرح:   کد          مجري: غالمرضا قادري)

 مطالعه ژنتیکی و فنولوژیکی گراس هاي پایاي استان خراسان -1۲

 شماره ثبت :   (    7۲ -۰۳1۰۸۰۵1۰1- ۰۸کد طرح:      مجري :غالمعلی گزنچیان )

   Melica persicaآتکولوژي گیاه مرتعی -11

 (    76 -  ۰۳1۰۲۰۵9۰9 - 1۲کد طرح:      ) مجري : حامد ظریف کتابی

   Elymus hispidusآتکولوژي گیاه مرتعی  -1۰

 (    76 -  ۰۳1۰۲۰۵9۰9 - ۲۳کد طرح:             )مجري: قنبر علی شاد

 رمس   بوم شناسی فردي گیاهبررسی -9

 (    76 -  ۰۳1۰۲۰۵9۰9 -19کد طرح:             )مجري: حسین توکلی
 شناسایی ریزوبیومهاي همزیست با لگومهاي مرتعی  -۸

 (   196۰شماره ثبت:  7۵ -۰۳1۰۲۰۵9۰9-1۳کد طرح:             )مجري : علی فریدونی



   اعی زر شناسایی ریزوبیومهاي همزیست با لگومهاي -7

 (  41۲۲شماره ثبت:              )مجري : علی فریدونی  
  سوشهاي ریزوبیوم همزیست با مهمترین بقوالت مرتعی زراعیاستخراج ، شناسایی و کاربرد  -6

 (    4۳۲۰) شماره ثبت: مجري : ابراهیم رحمانی  )
 و تعیین بهترین نسبت، تراکم و زمان کاشت در شرایط دیم   Astragalus brevidensو   kopetdaghensis Bromusبررسی کشت مخلوط  -۵

   (4744شماره ثبت :        ۸۳   -۰۳1۰۲۰۵1۰۰- ۰1کد طرح:          )مجري : فریده ثقفی خادم

 منطقه باغستان    –شناخت مناطق اکولوژیک  -4

 شماره ثبت :     (     ۸۲ -۰۳1۰۲۰۵۰۰۰- ۰۲کد طرح:          مجري :محمود یوسفی)
   تقویت بانک ژنجمع آوري ، شناسایی ، ارزیابی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور   -۳

   (۰۸1 -۰۳11۲۰۵۰۰۰- ۰۳67کد طرح:           مجري : غالمرضا حسینی بمرود )
 بررسی استفرار ،سازگاري و فنواوژي گیاهان زینتی در باغ گیاهشناسی مشهد   -۲

 (      ۰۲-۰7۲ -17۰۰۰۰  -۰۵ - 71۰1  -۸4۰۲4کد طرح :      )مجري: فریده ثقفی خادم

 عملکرد و اجزاي عملکرد و سازگاري گونه هاي مرزه در برخی مناطق اکولوژیک کشوربررسی تنوع در  -1

 (   ۰1--۰9-۰9  - ۸7۰۲  -۸7۰۰۲کد طرح :     )مجري: حامد ظریف کتابی
 

 )داخلی(: پژوهشی  -پ( مقاالت علمی

 

، نوایی پور نجف یونس،، عصری فاطمه،  ،سفیدکن، حسین ارزانی، جواد،، معتمدی ، ارزانی، حسینجواد،  معتمدی، -۲۶

دشتی،    الهام،،  فخیمی،  سعید  امامی،  دوازدهحسین،    زینلی، ا،  رض  محمد  ،  زاده   نجیب،  رستم   زاده،  خلیفه  مهردخت،

ارزیابی قابلیت استفاده چند منظوره از  .  ۱۴۰۰  .حسن  ،نیا  قلیچ   و  فرهاد،  آژیر،  اله  لطف    پارسایی،  ،  سعید  رشوند،    مجید،

 در دست چاپ. نشریه مرتع. . منطقه نیمه استپی کشورمراتع معرف 

گونه نادر شن    یحفاظت  گاهیجا.  ۱۴۰۰مهدوی، خدیجه.    دشتی، مجید،حسینی بمرود، غالمرضا، عزیزی، نرجس،    -۲۵

 (. علوم و تکنولوژی محیط زیست. در دست چاپ.Calligonum eriopodum)لیاز اسکنب یدوست

. بررسی اثر نانواکسیدروی بر  ۱۴۰۰نیاکان، مریم و  محمود زاده آخرت، هما.    دشتی، مجید،آخوندی، مهدی،     -۲۴

( در شرایط تنش شوری. .Salvia leriifolia Benthگیاه دارویی نوروزک ) عملکرد، میزان کمی و کیفی ترکیبات اسانس

 . ۹۱-۱۰۵(: ۲) ۳۴اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.  

اشرف.    و   دشتی، مجید  -۲۳ علی   مرتعی .   ۱۴۰۰جعفری،   دو گونه  های  اکسشن  علوفه  کیفیت  و  عملکرد   ارزیابی 

Elymus hispidus  وAgropyron cristatum .۳۱۳-۳۰۲(: ۳) ۲۸ ایران. بیابان و مرتع تحقیقات علمی  نشریه . 

پاسخ گونه مرتعی اسپرس .  ۱۴۰۰فاضلی، سید فاضل، عزیزی، نرجس.    ، میرداوودی، حمید رضا،  دشتی، مجید  -۲۲

گرادیان  برخی  به  نسبت  داغی  بومکپه  نشریه  رضوی.  خراسان  استان  طبیعی  رویشگاههای  در  محیطی  شناسی   های 

 .  ۱۹۴-۱۷۹(.۲)۱۳کشاورزی. 

مقایسه کودهای آلی، نانو و شیمیایی بر .   ۱۳۹۹ذبیحی، حمیدرضا.    فیضی، حسن،  ،دشتی مجید  آویش،  علی  -۲۱

   .نشریه فناوری گیاهان دارویی ایران(.  .Calendula officinalis L  بهار ) زایشی گیاه همیشهخصوصیات رویشی و  

۳(۱ : )۹۰-۷۴  . 

   اسپرس    گونه  مرتعکاری  مناسب  روش   و  . فصل۱۳۹۹، فیاض، محمد. و حسینی بمرود، غالمرضا.  دشتی، مجید   -۲۰

 . ۹۰۳-۸۹۱(: ۴) ۲۷ایران.  بیابان و مرتع تحقیقات علمی  رضوی. نشریه خراسان ییالقی مراتع خراسانی در



روی    اکسید  رهنانوذ  اثر  بررسی.  ۱۳۹۸.  دشتی، مجید  آخرت، هما و  محمودزاده  نیاکان، مریم،  آخوندی، مهدی.،  -۱۹

فتوسنتزی  رنگیزه  رشد،  بر محلول    های  های  اسمولیت  تنش  .Salvia leriifolia Benthنوروزک)گیاه  و  تاثیر   تحت   )

  ۷۴-۹۳: ۵۶گیاهی.  محیطی فیزیولوژی  شوری. نشریه
مریم،  -۱۸ آبادی،  مهدی.  دشتی، مجیدزارع حسن  آخوندی،  بر .  ۱۳۹۸،  آربوسکوالر  میکوریزا  قارچ  گونه  دو  اثر 

آنز ) آنتی   یهام یفعالیت  معطر  پونه  فیزیولوژیکی  مورفو  خصوصیات  و  تنش  .Mentha pulegium Lاکسیدانی  در   )
 ۸۳-۹۹( : ۲)۲  .فناوری گیاهان دارویی ایران. نشریه  خشکی

 Eremurus. بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه  سریش تماشایی )۱۳۹۷  دشتی، مجید.  -۱۷

spectabilis M. Bieb.).   .۱-۱۱(: ۱) ۱نشریه فناوری گیاهان دارویی ایران . 

های مادری  بوتهبنیه بذرهای  خصوصیات جوانه زنی و    . ارزیابی۱۳۹۷.  دشتی، مجید  ،حسن، آویشی، علی، فیضی  -۱۶
. نشریه علوم و فنون بذر. نانو و شیمیایی  کاربرد کودهای آلی، زیستی،تحت تأثیر    (Calendula officinalis)بهار  گیاه همیشه

۷(۲ :)۲۹-۱۶.   
حمیدرضا،    -۱۵ خزاعی،  احمد،  مجید نظامی،  احساندشتی،  رضایی،  عیشی  نژاد.  ،  سعید  حسین  امیر   ،۱۳۹۶  .

در  چغندر  یخ زدگی  تنش  از خسارت  به عنوان شاخصی  نشریه(Beta vulgaris) قندفلورسانس کلروفیل   پژوهشهای  . 

 . ۶۱۵-۶۲۶(: ۳)۱۵زراعی ایران. 
مجید  -۱۴  مهدی.  دشتی،  میرزا،  حسین.  توکلی،  محمد،  کافی،  مورفو ۱۳۹۴،  های  شاخص  برخی  مطالعه   .

 . ۳۰۷-۲۹۸(: ۲)۱۳زراعی ایران،  پژوهشهای گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب. نشریه فیزیولوژیک
. تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص ۱۳۹۴، کافی، محمد، توکلی، حسین. میرزا، مهدی، نظامی، احمد.  دشتی، مجید  -۱۳

ای.   ( در مرحله گیاهچه.Salvia leriifolia Benthهای مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک )
   ۹۶۲-۹۷۳(. ۵)  ۲۸گیاهی،  پژوهشهای مجله
. بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ۱۳۹۴، میرزا، مهدی، کافی، محمد، توکلی، حسین.  دشتی، مجید  -۱۲

ایران.  . فصلنامه تحقیقات گیاها.Salvia leriifolia Benth)) ترکیبات اسانس گیاه دارویی نوروزک  ۳۱ن دارویی و معطر 
(۲ .)۲۷۴-۲۶۲ . 
فریده.  دشتی، مجید  -۱۱ ثقفی خادم،  اشرف، ظریف کتابی، حامد،  بررسی عملکرد کمی و ۱۳۹۴، جعفری، علی   .

در مراحل مختلف فنولوژی در شرایط دیم استان خراسان شمالی. فصلنامه علمی     Elymus hispidus کیفی سه واریته  
 . ۶۸۶-۶۹۸: ( ۴)۲۲و بیابان ایران. پژوهشی تحقیقات مرتع 

حمیدرضا،    -۱۰ خزاعی،  احمد،  مجید، ،  رضا  دیحم  ی،مهرآبادنظامی،  احمدی،   دشتی،  فرزین،  امیر،  پور 
قند۱۳۹۴مسعود. ارقام چغندر  ارزیابی تحمل   .( Beta vulgaris L.)     انجماد  تحت شرایط کنترل شده. مجله به  دماهای 

 . ۵۳-۶۱( : ۱)۱۳پژوهشهای زراعی ایران . 
مجید  -۹ الهه.  دشتی،  بینش،  مهدی.  لکزیان،  حسین،  آباد،  شریف  حیدری  شناسایی۱۳۹۳،   های  جدایه . 

نوین در کشاورزی. ، سال نهم،  ساله. یافته های   چند و یکساله های  یونجه  در  شوری به متحمل ملیلوتی سینوریزوبیوم
 دانشگاه آزاد اراک. - ۲۷-۱۷،صفحات  ۱شماره

. تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و ۱۳۹۳، کافی، محمد، توکلی، حسین. میرزا، مهدی.  دشتی، مجید  -۸
 . ۸۲۱-۸۱۳(: ۴)۱۲زراعی ایران،  پژوهشهای تجمع اسموالیتها در گیاه دارویی نوروزک.  نشریه

حمیدرضا،    -۷ خزاعی،  احمد،  مجیدنظامی،  احمدی، رضا  دیحم  ی،مهرآباد،  دشتی،  احسان،  رضایی،  عیشی   ،
ارزیابی  ۱۳۹۲مسعود. ی در مرحله  زدگ   خ ی  تنشتحت شرایط  پاییزه    چغندرقند  ارقام  ژیکمورفوفیزیولو  یها  شاخص. 

 .۱۵-۳۱. ۱شماره  -۲۹گیاهچه ای. مجله علمی پژوهشی چغندر قند. جلد 



نظامیخزا  -۶  ، حمیدرضا   ، احمد،   عی  مجید  دشتی ،  رضا.،  حمید  مهرآبادی،  بر  ۱۳۸۹،  بذر  پرایمینگ  تأثیر   .
چهارم سال   ، کشاورزی  نوین  های  یافته  شوری.  تنش  شرایط  در  تریتیکاله  بذر  زنی  جوانه  -۴شماره  -خصوصیات 

 دانشگاه آزاد اراک. - ۳۱۸-۳۰۳صفحات  
پاریاب ،اصغر، حسینی بمرود، غالمرضا  و زارع کیا،    ،دشتی ، مجید  امرعلی،شاهمرادی ،  ،  ظریف کتابی، حامد  -۵

  . اکولوژی گونه  .   ۱۳۸۹صدیقه  بیابان    Melica persica Kunthآت  و  پژوهشی تحقیقات مرتع  علمی  ،  فصلنامه 
 . ۴۲۱-۴۳۰:   ۳، شماره ۱۷، جلد ۴۰ایران. شماره پیاپی  

، مجید  -۴ ،دشتی  امرعلی   ، شاهمرادی  کیا،    ،  زارع  و  اصغر  بمرود،  ،اصغروحسینی  پاریاب  حامد،  کتابی  ظریف 
ایران.     Salsola orientalis.  آت اکولوژی گونه  ۱۳۸۸صدیقه .   بیابان  ،  فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و 

 ۳، شماره ۱۶، جلد   ۳۶شماره پیاپی
حسین  -۳ غالمرضا،    توکلی  قادری،  اصغر،  پاریاب،   ،  ، بوم    ۱۳۸۴.  مجیددشتی  خصوصیات  از  برخی  بررسی   .

-۲۳۲.  ۳، شماره  ۱۲، جلد  ۲۰شناختی گیاه رمس ،  فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. شماره پیاپی  
۲۱۱  . 
مجید-۲  ، حسین.  دشتی  توکلی  ،اصغرو  پاریاب  حامد،  کتابی  ظریف  گیاه    ۱۳۸۴،  شناختی  بوم  نیازهای  مطالعه   .

 .۲، شماره  ۱۲، جلد  ۱۹تان خراسان،  فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. شماره پیاپی   سریش در اس
۱۵۳-۱۶۵ 

. تاثیر سوش ریزوبیوم بر تثبیت نیتروژن در گونه های یونجه  ۱۳۷۷و حسین حیدری شریف آباد.    دشتی ، مجید  -1
 ۷۱-۶۵. صفحات ۳۹یکساله. پژوهش و سازندگی . شماره 
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 :  ملیهمايش های شركت در ( ث

 

 گونه  استقرار   و   کشت  روشهاي  . بررسی ۱۴۰۰، طیبه نامدوست،  دشتی   مجیدمحمد  فیاض،    غالمرضا حسینی بمرود،  -۷۷

Onobrychis amoena subsp amoena      المللی و هشتمین همایش ملی مرتع .  رضوي  خراسان   استان  در اولین همایش بین 
 . دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۴۰۰تیر   ۲۳.  داري ایران 

  شاخص   دو  تاثیر  . بررسی ۱۳۹۷حسین رضوانی.    ،   دشتی  مجید  ،   آریان  قاسمی  علیرضا  ،  کاخکی   فاضلی  فاضل  سید  -۷۶

بر  CO2 و  )دما  اقلیم  تغییر در   متابولیتهاي  برخی  تولید   سطوح  روي  (  المللی    . دارویی  گیاهان  ثانویه  بین  کنفرانس  دومین 
 . دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ۹۷اسفند  ۲۲. داروییگیاهان  دارویی، کشاورزي ارگانیک مواد طبیعی و  

  . )بشرویه  شهرستان)  موردستان   دهستان   در   مورد  دارویی  گیاه  فنولوژي  . بررسی ۱۳۹۷.  دشتی  مجید  ،آخوندي  مهدي   -۷۵

پزشکی  . دانشگاه علوم  ۹۷اسفند    ۲۲.  دومین کنفرانس بین المللی گیاهان  دارویی، کشاورزي ارگانیک مواد طبیعی و دارویی 
 مشهد. 

فریبا   مهدي  دشتی،  مجید  -۷۴   برخی   بر  سمیت  آستانه  و  روي  عنصر   مختلف  غلظتهاي  تأثیر.  ۱۳۹۷.  بافکر  آخوندي، 

دومین کنفرانس بین المللی گیاهان  دارویی، کشاورزي ارگانیک مواد  .  Melissa officinalis )) بادرنجبویه  گیاه  رشد  خصوصیات
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. .  ۹۷اسفند  ۲۲. طبیعی و دارویی 

 بر مؤثر دارویی گیاهان برخی فردي شناسی بوم مطالعه  .  ۱۳۹۷.  محمد رضا جوهرچی و براتعلی غالمی،    دشتی مجید  -۷۳

.  مهر   ۱۹  -۱۷.  رهاي طبی ایرانی مؤثر بر دیابتگیاهان دارویی و راهکاو نمایشگاه بین المللی  گره ملی  نخستین کن.  دیابت
 مشهد مقدس. 

بررسی اثر پرایمینگ و محلولپاشی  .  ۱۳۹۷.  براتعلی غالمی  علیرضا دادخواه و،  دشتی مجید،  طیبه صفوتی اورته چشمه  -۷۲

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

   . مشهد مقدس.مهر  ۱۹ -۱۷.  مؤثر بر دیابتگیاهان دارویی و راهکارهاي طبی ایرانی المللی  
چشمه  -۷۱ اورته  صفوتی  و،  دشتی مجید،  طیبه  دادخواه  غالمی  علیرضا  و  .  ۱۳۹۷.  براتعلی  پرایمینگ  اثر  بررسی 

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

 . مشهد مقدس. مهر ۱۹ -۱۷.  گیاهان دارویی و راهکارهاي طبی ایرانی مؤثر بر دیابتو نمایشگاه بین المللی  گره ملی کن



 هاي متابولیت مکانیسم.  ۱۳۹۷.  مجید دشتی   گلدانی و نامقی، مرتضی محمد نژاد علیرضا،  کاخکی فاضلی فاضل سید  -  ۷۰

کن  .دیابت درمان در بوقناق دارویی گیاه ثانویه ملی  نخستین  المللی  گره  بین  نمایشگاه  راهکارهاي طبی  و  و  دارویی  گیاهان 
 . مشهد مقدس. مهر ۱۹ -۱۷.  ایرانی مؤثر بر دیابت

 مختلف غلظتهاي و تراکم اثر .  ۱۳۹۷.  غالمی  براتعلی،   دشتی  مجید ،دادخواه علیرضا،  فهندر زاده  کرد لیال  -۶۹ 

و    همایش ملی گیاهان دارویی   نهمین .  ((.Hibiscus sabdariffa L ترش  چاي   عملکرد  اجزاي و  عملکرد بر  اسیدسالسیلیک 
 . مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان. شهریور  ۴کشاورزي پایدار. 

 سالسیلیک مختلف  سطوح  و کاشت تراکم اثر.  ۱۳۹۷.  غالمی  براتعلی،   دشتی مجید ، دادخواه علیرضا،  فهندر  زاده   کرد  لیال   -۶8

در علوم    ن وی نهمایش پژوهش هاي  چهاردهمین    . ( (.Hibiscus sabdariffa L ترش  چاي ویی دار گیاه زراعی صفات بر اسید
 . کرمان  دانشگاه پیام نور .  شهریور  ۲۵و فناوري. 

 Salvia)  نوروزک دارویی  گیاه . بررسی اثر اسانس۱۳۹۶احمدي.   ، پروانه گوهري،  حسن خوش قلب،  نیمامجید دشتی  -۶۷

leriifoila Benth. بر ماندگاري  (  و  فیزیولوژیکی  صفات  شاخه  برخی  ) بریده گل   و    . (Tampaآلسترومریا  کنفرانس  نخستین 
د گیاهان  و  روستایی  گردشگري  زیست،  محیط  طبیعی،  ومنابع  دامی  کشاورزي،  علوم  المللی  بین  کشورهاي  نمایشگاه  ارویی 

 . مشهد مقدس.   آبان ۳۰اسالمی. 

  یی دارو  اه یعملکرد و اجزاي عملکرد  گ ی بررس. ۱۳۹۶، محمد کافی، علیرضا آستارایی حمیدرضا ذبیحی . مجید دشتی -۶۶

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم   ی.ستیو  ز  ی آل  ي مل به کودهاعدر عکس ال (.Salvia leriifolia Benth) نوروزک
. مشهد   آبان  ۳۰دارویی کشورهاي اسالمی. کشاورزي، دامی ومنابع طبیعی، محیط زیست، گردشگري روستایی و گیاهان  

 مقدس. 

مقایسه کاربرد کودهاي آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر   .۱۳۹۶حمیدرضا ذبیحی. ، علی آویشی، حسن فیضی،مجید دشتی  -۶۵

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزي، دامی ومنابع طبیعی، محیط زیست،   .بهار رشد و عملکرد گیاه همیشه
 . مشهد مقدس.  آبان  ۳۰رویی کشورهاي اسالمی. گردشگري روستایی و گیاهان دا 

 (Calendula officinalis) 
 گیاه رشدي خصوصیات  برخی بر بوته  تراکم مختلف اثرسطوح  بررسی .  ۱۳۹۴ي.  زیالهام عز   ، یدشت  د یمجنرجس ستار،    -۶۴

 خرداد. همدان  ۳. داریپا   يو کشاورز یی دارو  اهان یگ  یمل  شی هما ن یو پنجم یالملل  نیب  ش یهما ن یدوم.  ریز  گل پنیرک

ستار،    -۶۳ عز  ،یدشت  د یمجنرجس  واجزا  یبررس.  ۱۳۹۴ي.  زی الهام  برعملکرد  تراکم  مختلف  گ  ي اثرسطوح    اهی عملکرد 

 خرداد. همدان.  ۳. داریپا   يو کشاورز یی دارو  اهان یگ  یمل  شی هما ن یو پنجم یالملل  نیب ش یهما   نی دوم. زیگل ر   رکیپن

 chorassanica)  اسپرس خراسانی گونه کشت توسعه. ۱۳۹۴، غالمرضا حسینی بمرود، محمد محمدي.  مجید دشتی -۶۲

Onobrychis  ) بهمن . مشهد.   ۲8-۲۹باران.   آبگیر  سطوح  هاي سامانه ملی همایش  گلستان. چهارمین  بند حوزه آبخیز در 

 استقرار کشت بر فصل  و نزوالت ذخیره هاي روش تاثیر بررسی.   ۱۳۹۴. مجید دشتیمجید رنجبر، محمد تقی کاشکی ،  -۶۱

 آبگیر  سطوح  هاي سامانه ملی همایش چهارمین(.  Hedysarum koptedaghi مطالعه موردي )مرتعی اي علوفه گیاهان

 بهمن . مشهد.   ۲8-۲۹باران. 

. بررسی اثر سولفات آمونیوم در کارآیی  ۱۳۹۲  مجید دشتی.مجید فارسی، رضا صدر آبادي حقیقی، محمد بازوبندي،    -۵۹

. دانشگاه  ۱۳۹۲شهریور    ۴-۲علف کش گلیفوزیت در سطوح مختلف شوري آب. پنجمین همایش علوم علف هاي هرز ایران.  
 تهران.  

اثر تراکم کاشت بر عملکرد محصول و شاخص هاي رشد  ۱۳۹۱براتعلی غالمی. مجید دشتی،  سعید  امامی،    -۵8 . بررسی 

 مهر. دانشگاه علوم پزشکی بجنورد.     ۶-۵دارویی همیشه بهار. همایش ملی فرآورده هاي طبیعی و گیاهان دارویی. گیاه  



. تأثیر هیدروژلهاي سوپر جاذب  و رژیم هاي مختلف آبیاري بر صفات مورفولوژیکی   ۱۳۹۱.  مجید دشتیژینوس نجفی،    -۵۷

 مهر. دانشگاه علوم پزشکی بجنورد.     ۶-۵همایش ملی فرآورده هاي طبیعی و گیاهان دارویی.   و فیزیولوژیکی پنیرک.

نژاد  -۵۶ حاجیان  دشتی ،  نرگس  آذر ،   مجید  ملکی  باقري  ،  الهام  عملکرد  .  ۱۳۹۰.  امین  بهبود  نوین  روشهاي  تاثیر 

دارویی   گیاه  زنی  جوانه  روناس  -برشاخصهاي  در  (.  Rubia tinctorum)  صنعتی  نو  هاي  ایده  ملی  همایش  ششمین 
 دانشگاه آزاد خوراسگان.   -اسفند  ۱۲-۱۱.کشاورزي

عملکرد و حفظ حیات بذر  مطالعه تاثیر کودهاي جذبی بر  .  ۱۳۹۰. وحیده خلیقی،    مجید دشتی محمدشاهین دانشمندي ،    -۵۵

 آبان دانشگاه آزاد واحد مشهد.   ۵-۴دومین همایش ملی تکنولوژي بذر. (  L  .Calendula officinalisدر گیاه دارویی همیشه بهار )

باقري    -۵۴ دشتی  ،امین  مختاري   ،مجید  زنی  .  ۱۳۹۰.طاهره  برجوانه  وکلریدکلسیم  کلریدسدیم  هاي  نمک  اثرات  بررسی 

 آبان دانشگاه آزاد واحد مشهد.   ۵-۴دومین همایش ملی تکنولوژي بذر. (Thymus vulgaris Lآویشن )

بر شاخص هاي    .  ۱۳۹۰.مجید دشتیمهدي آخوندي، حامد ظریف کتابی،    -۵۳ تیمارهاي مکانیکی و شیمیایی  اثر  بررسی 

آبان دانشگاه آزاد    ۵-۴ذر.  دومین همایش ملی تکنولوژي ب.(  Myrtus communis Lجوانه زنی و شکستن خواب بذر گیاه مورد )  
 واحد مشهد. 

نژاد،   -۵۲ آذر.  مجید دشتی  نرگس حاجیان  الهام ملکی  بر شاخص  ۱۳۹۰،   تأثیر خراش دهی مکانیکی و هیدروپرایمینگ   .

آبان دانشگاه آزاد    ۵-۴. دومین همایش ملی تکنولوژي بذر.  Rubia tinctorum))  صنعتی روناس   -هاي   جوانه زنی گیاه داروئی 
 مشهد.  واحد

. رابطه تاکسونومی و ارتفاع از  ۱۳۹۰و غالمرضا حسینی بمرود.  مجید دشتی حامد ظریف کتابی، محمد خواجه حسینی،    -۵۱

بذر.   تکنولوژي  ملی  بزرگ. دومین همایش  فلور خراسان  از  در بخشی  بذر  اندازه  با  دریا  واحد    ۵-۴سطح  آزاد  دانشگاه  آبان 
 مشهد. 

انجششی،  -۵۰ ابراهیمی  دشتیمجی  زهرا  شریعتی   ،د  مریم  هاي  .  ۱۳۹۰.سیده  نمک  اسمزي  مختلف  هاي  پتانسیل  تاثیر 

. دومین همایش ملی تکنولوژي  ( Echinacea purpureaرگل )ا بذر سرخ  کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات جوانه زنی 
   آبان دانشگاه آزاد واحد مشهد.   ۵-۴بذر. 

 دو و تعیین درجه حرارتهاي کاردینال جوانه زنی  خصوصیات  . بررسی۱۳۹۰، محمد کافی، حسین توکلی. ، مجیددشتی -۴۹ 

با.Salvia lerrifolia Benthبذر نوروزک ) توده آبان    ۵-۴رگرسیونی. دومین همایش ملی تکنولوژي بذر.   مدلهاي از استفاده ( 
 دانشگاه آزاد واحد مشهد. 

امیر، فرزین.  ، مجیددشتی   ،   یخزاع   رضا  د یحم  ،  ینظام  د احم  ،   ، رضا  دی حم  ي ، مهرآباد  -۴8 پور  ارزیابی تحمل ۱۳۹۰،   .  

اردیبهشت    ۹-8به دماهاي انجماد   تحت شرایط کنترل شده. دومین همایش ملی فیزیولوژي گیاهی ایران.    چغندرقند   ارقام
 . دانشگاه یزد.   ۹۰

بررسی  ۱۳۹۰.  یی رضا   ی شیع   احسان   ،    ي مهرآباد رضا  د یحم   ،   ی خزاع   رضا   د ی حم  ،   ی نظام  احمد  ،    یدشت   د یمج   -۴۷  .

ی در مرحله گیاهچه زدگ  خ ی  تنشتحت شرایط  پاییزه    چغندرقند  ارقام  ژیکمورفوفیزیولو   يها  شاخص   بین  همبستگی  روابط
 . دانشگاه یزد.  ۹۰اردیبهشت  ۹-8اي. دومین همایش ملی فیزیولوژي گیاهی ایران. 

و  Bromus kopetdaghensis. بررسی مزیت نسبی کشت مخلوط  ۱۳8۹.  ، مجیددشتیثقفی خادم، ف. غالمی، الف.،     -۴۶
Astragalus brevidens   .اولین نمایشگاه دسناوردهاي تحقیقاتی جشنواره پژوهش و فن آوري  ۱۳8۹نسبت به کشت خالص .

 .  ۱۳8۹دي   ۱آذر تا  ۲8استان. مشهد. 
آماده سازي اسمزي بذر بر خصوصیات جوانه زنی گیاه د  ۱۳88.  ، مجیددشتی  سعید،امامی،  -۴۵ اثرات  ارویی سر  .بررسی 

بیرجند. خارگل. آزاد  آن. دانشگاه  زایی  اشتغال  اقتصادي و  پتانسیلهاي  گیاهان دارویی و شناخت  خرداد    ۱۲-۱۱همایش ملی 
۱۳8۹ . 
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مجیددشتی  سعید، امامی،  -۴۴ اکیناسه  .    ۱۳88.  ،  دارویی  گیاه  زنی  جوانه  خصوصیات  بر  بذر  پرایمینگ  اثر  مطالعه 
(Echinacea purpurea L)۱۳88اسفند  ۱۰-۹ی  توسعه صنعت گیاهان دارویی .. همایش علم . 

. تأثیرپتانسیل هاي مختلف اسمزي نمک هاي کلرید  ۱۳88، جعفریانی، مصطفی،  دشتی، مجیدقاسمی ، علی اکبر ،     -۴۳

بر تنش  . اولین همایش ملی  (Hyssopus officinalisزوفا )جوانه زنی بذر    خصوصیاتسدیم وکلریدکلسیم در دماهاي متفاوت 
 . ۱۳88بهمن   ۹-8هاي محیطی در علوم کشاورزي، دانشگاه بیرجند،  

. مطالعه رابطه منبع و مقصد در هشت رقم و الین گندم  ۱۳88،  آهوي، جواد .  دشتی، مجید  ظریف کتابی  ، حامد،     -۴۲ 

 . ۱۳88بهمن  ۹-8تحت شرایط تنش کم آبی. اولین همایش ملی تنش هاي محیطی در علوم کشاورزي، دانشگاه بیرجند، 

مجید  -41 .    دشتی،  جواد  آهوي،  ،حامد،   کتابی   ظریف  شاخص ۱۳88،  برخی  ارزیابی  به  .  مقاومت  فیزیولوژیکی  هاي 

 خشکی  

  |. اولین همایش ملی تنش هاي محیطی در علوم کشاورزي، دانشگاه بیرجند،  ( Triticum aestivum)رقم و الین گندم    8در  
 . ۱۳88بهمن  8-۹

مج  -۴۰ .  ید دشتی،  رضا  محمد  شیردل،   ، حامد  کتابی،  ظریف  تأثیر  ۱۳88،  و  بذر  خواب  شکستن  روشهاي  مطالعه    .
(. اولین همایش ملی تنش  Malva sylvestrisزنی بذر و رشد گیاهچه پنیرک )پتانسیلهاي اسمزي حاصل ازکلرید سدیم برجوانه

 . ۱۳88هاي محیطی در علوم کشاورزي، دانشگاه بیرجند، بهمن 
. تاثیر سطوح مختلف شوري و دما بر  ۱۳88، سعیدي، عباس و آبرومند، مرضیه.     دشتی، مجیدیت نژاد، هادي ،  هدا   -۳۹

جوانه زنی  بذر  گیاه گاوزبان. اولین همایش منطقه اي تنش شوري و خشکی در گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد  
 . ۱۵۳و۱۵۲. ص ۱۳88خرداد  ۴شهر قدس.  

. بررسی تاثیرمحلول پاشی کودهاي کامل بر عملکرد  ۱۳88امامی، سعید ، دانشمندي، محمد شاهین و  دشتی، مجید  .    -۳8 
   باغبانی .گیالن همایش علوم (. L. calendula officinalis) محصول وخصوصیات فنولوژي و فیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار

۳۷-     ، دانشمن   دشتی، مجیدامامی، سعید  و  بررسی  .  ۱۳8۷دي، محمد شاهین.  و  اسمزي  مختلف  شوري  پتانسیلهاي 
بذر  (.  .Cucurbita pepo l  )   گیاه دارویی کدوي تخمه کاغذي  خصوصیات جوانه زنی   بر  خشکی    همایش ملی علوم و تکنولوژي 

 . ۱۵۶آبان .ص   ۲۳و   ۲۲دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. .  ایران

آفت بذرخوار گیاه      Bruchophagus nikolskajae Zerova, 1975  .  زنبور۱۳8۷، حسینعلی لطفعلی زاده.     مجیددشتی،    -۳۶

 شهریور . همدان.  ۶-۳در ایران. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران . Eremurus spectabilis)) سریش
ایمان،     -۳۵   هاي ژنوتیپ  در و کیفیت علوفه  ارزیابی عملکرد    . ۱۳8۷.  مجید دشتی   و  علی اشرف جعفري یوسفی جوان، 

Elymus hispidus var. hispidus    اصلیتجزیه  براساس هاي  مولفه  و  و  .  کالستر  زراعت  علوم  کنگره  دهمین  
 مرداد. کرج ، مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر.   ۳۰-۲8.  ۹۵اصالح نباتات ایران.صفحه  

 ژنوتیپ  ۲۰  در   ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه.  ۱۳8۷ان یوسفی جوان.  و ایم  علی اشرف جعفريدشتی، مجید ،     -۳۴

Elymus hispidus Var. hispidus    دهمین   .  بمنظور اصالح مراتع و تولید چراگاه در مناطق نیمه استپی خراسان
 و بذر.  مرداد. کرج ، مؤسسه تحقیقات اصالح نهال  ۳۰-۲8.   ۹۵کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.صفحه 

ایمان،  -۳۳  ، جوان  دشتی  یوسفی  طارقیان.    مجید  رضا  محمد  بذر    ۱۳8۶و  زنی  جوانه  بر  زعفران  آللوشیمی  مواد  .تاثیر 
 . تهران 8۶آبان   ۳-۲دانشگاه شاهد . سومین همایش گیاهان دارویی  . ۲۰۵صفحه  علفهاي هرز شاهی وحشی و خردل وحشی. 

 اکولوژیکی .  بررسی۱۳8۶و محمد جواد احمدیان یزدي.  مجید دشتی  کتابی،حسینی بمرود، غالمرضا، حامد ظریف    -  ۳۲

  سومین همایش گیاهان دارویی   بلوچستان.   و سیستان استان فَنوج  درمنطقه   peregrina    Moringaصنعتی   -داروئی   درختچه
 . تهران 8۶آبان  ۳-۲دانشگاه شاهد . .  ۱۶۴صفحه  

 و دارویی  هاي  گونه از برخی  معرفی  و . شناسایی ۱۳8۶. مجید دشتی  حسینی بمرود وظریف کتابی ،حامد، غالمرضا    -۳۱
 . تهران. 8۶آبان   ۳-۲.  ۱۷۱صفحه دانشگاه شاهد .   سومین همایش گیاهان داروییخراسان .  استان در خشکی به مقاوم معطر

بمرود و  -۳۰ اکولوژیکی  ۱۳8۶. مجید دشتی  ظریف کتابی ،حامد، غالمرضا حسینی  بررسی برخی ویژگیهاي  . شناسایی و 
سومین همایش    در استان خراسان.    Echinophora platylobaو     Teucrium poliumرویشگاههاي دو گونه دارویی و معطر  

 .. تهران. 8۶آبان  ۳-۲.  ۱۶۹صفحه    دانشگاه شاهد.  گیاهان دارویی 



طوسی  -۲۹ همتا  سارابی  دش  و    نرجس،  ستار  ،  ،  مختلف  .۱۳8۶.تیمجید  غلظتهاي  بر تأثیر  سدیم  زنی    کلرید  جوانه 
دانشگاه شاهد     سومین همایش گیاهان دارویی ( .  (.Trigonella foenum – graecum L. شنبلیله  گیاه  رشد گیاهچه خصوصیات  و

 .. تهران. 8۶آبان   ۳-۲. .۲۱۱صفحه  
.تاثیر پتانسیلهاي مختلف آب و      ۱۳8۶،  سمیه  بهادرو الهه قربان زاده .  مجید دشتیحسنعلی زاده حقیقی ، راضیه،    -۲8

ریحان) گیاهچه  رشد  و  زنی  جوانه  بر  کلرید سدیم  از  ناشی  دارویی  (.Ocimum Basilicumشوري  گیاهان  همایش        .  سومین 
 .. تهران. 8۶آبان  ۳-۲دانشگاه شاهد ..  ۲۰۹صفحه  

مجید  -۲۷  ، رضا    دشتی  محمد   ، . کتابی  ظریف  حامد  و  و  ۱۳8۶شیردل  زنی  جوانه  بر   شوري  و  رطوبتی  تنش  .تاثیر 
.   Althaea officinalis خصوصیات رشد گیاهچه گیاه ختمی دارویی )  دانشگاه    . ۲۰۶صفحه    .سومین همایش گیاهان دارویی( 

 . تهران. 8۶آبان   ۳-۲شاهد .
مجید  -۲6  ، .  دشتی  عباسی  مسعود  و  بشرویه  مخدره  ریشه    .  ۱۳8۶،  در  مانان  گلوکو  ساکارید  پلی    سریش جستجوي 

 . تهران.  8۶آبان   ۳-۲.  ۳۹۲صفحه  دانشگاه شاهد .   سومین همایش گیاهان دارویی(.  Eremurus spectabilisتماشایی)
سینو ریزوبیوم    و خشکی به شوري    استرین هاي منحمل . شناسایی  ۱۳8۶، امیر لکزیان و الهه بینش .    دشتی ، مجید  -۲۵

 .  کرج. شهریور ۶-۴  .دهمین کنگره علوم خاک ایرانملیلوتی. 
 

. شناسایی سویه هاي سینو ریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوري در  ۱۳8۴، امیر لکزیان و الهه بینش .    دشتی ، مجید  -۲۴
 .  مشهد. آذر   ۱۹-۲۴. مجموعه مقاالت هفته پژوهش و فن آوري  استان خراسان . 

. تاثیر کاربرد سوشهاي مختلف ریزوبیوم در گره بندي یونجه  ۱۳8۴و فریدونی، علی.    دشتی ،مجید  غالمرضا. قادري،  -۲۳

 شهریور . تهران.  ۶-۹هاي چند ساله . نهمین کنگره علوم خاک ایران. 

. کاربردهاي گیاه  زعفران . دومین جشنواره ملی   ۱۳8۴.    دشتی ، مجیدحسینی بمرود ، غالمرضا . غالمی،براتعلی و    -۲۲

 آبان .  قائن.   ۲۱و ۲۰زعفران .

 Eremurus  صنعتی سریش    -بررسی عوامل موثر بر کاهش زادآوري گیاه دارویی .  ۱۳8۴افروزیان.  .    دشتی ، مجید   -۲۱

spectabilis. تیر . ارومیه . ۴  .  ۷۳صفحه   . همایش ملی گیاهان دارویی و عسل   

    .  بررسی اکولوژیکی و پراکنش گیاه اسانس دار۱۳8۴.دشتی، مجیدحسینی بمرود، غالمرضا. ظریف کتابی ،حامد و    -۲۰

Echinophora platyloba    .مرداد.     ۵-۷  .   ۷۷ص    . همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی.۱۳8۴در استان خراسان
 مشهد  

. تاثیر تنش شوري بر جوانه زنی بذر و  ۱۳8۴. غالمی ،براتعلی.کشانی همدانی، اعظم و قربان زاده، الهه.   دشتی ، مجید -۱۹

.  همایش ملی توسعه پایدار گیاهان  Nepeta  glumerolosa  .۱۳8۴   و    Nepeta binaludensis رشد گیاهچه دو گونه  
 مرداد. مشهد .    ۵-۷  .  ۳۲۵صفحه   دارویی.

مجید  -۱8  ، .   دشتی  ،حسین  پاریاب  و  ،حسین  گونه۱۳8۴.توکلی  پراکنش  و  اکولوژیکی  نیازهاي  مطالعه     سریش  . 

Eremurus spectabilis   مرداد. مشهد.    ۵-۷.  ۱۵. صفحه در استان خراسان.  همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی 

   Melica persica کی گیاه مرتعی ژیاکولو  . بررسی جنبه هاي ۱۳8۳و حسینی بمرود ، غ.  .  دشتی ، مظریف کتابی، ح.    -۱۷

تاکید بر نقش حفاظتی آن در دامنه هاي شیب دار حوضه هاي آبریز مناطق خشک و نیمه خشک. دومین همایش ملی   با 
 اهواز.  .  ۳۹صفحه  آذر. ۶-۴بحرانهاي زیست محیطی ایران و راهکارهاي بهبود آنها.  

مجید  -۱۶  ، و  ،    دشتی  ح.  کتابی،  غ.  ظریف   ، بمرود  )۱۳8۳حسینی  شرقی  شور  گیاه  معرفی   .Salsola orientalis )  

و   ایران  محیطی  زیست  بحرانهاي  ملی  همایش  دومین   . ایران  انقراض  حال  ودر  خوشخوراک  هاي  گونه  از  یکی  بعنوان 
 اهواز.   .    ۱۶صفحه  آذر.  ۶-۴راهکارهاي بهبود آنها. 

. اثر درجه حرارت ، غلظت شوري و خشکی بر روي جوانه زنی بذر زوفا.  ۱۳8۳، فیض ،غ. و مرادي، ع.    دشتی ، مجید  -۱۵
 مشهد.  .    ۱۲۲صفحه  مهر.  ۹-8دومین کنگره بیولوژي کاربردي )با دامنه بین المللی( .  



ح.    -۱۴ کتابی،  مظریف   ، غ.  دشتی   ، بمرود  حسینی  و  و  ۱۳8۳.  مرفولوژیک  خصوصیات   برخی  و  فنولوژي  مطالعه   .
گیاه   .    Melica persicaفیزیولوژیک  المللی(  بین  دامنه  )با  کاربردي  بیولوژي  کنگره  دومین    .    ۲۵۵صفحه  مهر.   8-۹. 

 مشهد. 
. دومین  . بررسی اکولوژیک گونه هاي شن دوست بیاب۱۳8۳.دشتی ، م حسینی بمرود ،غ. و     -۱۳ ایران  انها و شنزارهاي 

 مشهد.  .  ۲۱۱صفحه  مهر.  ۹-8کنگره بیولوژي کاربردي )با دامنه بین المللی( . 
. شناسایی جدایه هاي سینو ریزوبیوم ملیلوتی متحمل به خشکی .  ۱۳8۳بینش .الف .و    فشاریان ، م. ا،    دشتی ، مجید  -۱۲

 مشهد.  .    ۱۲۳صفحه  مهر.  ۹-8المللی( .  دومین کنگره بیولوژي کاربردي )با دامنه بین 
  گونه اي مناسب جهت احیاء     Melica persica.گیاه  مرتعی۱۳8۳. و حسینی بمرود ، غ.  دشتی ، مظریف کتابی، ح.    -۱۱

 . کرج .    ۲۵صفحه   شهریور.  ۱۹-۱۷همایش ملی مرتع و مرتعداري ایران ومین  س.  پوشش گیاهی و حفاظت خاک
. مطالعه ریزوبیومهاي همزیست با لگومهاي  ۱۳8۳. و بازوبندي ، محمد .  دشتی ، م ظهور ، اسفندیار ، فریدونی،علی ،    -۱۰

 شهریور. گیالن.   ۵-۳ .    ۱۶۷صفحه  علوفه اي . هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران . 
راهکاري  . استفاده از باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن  ۱۳8۲، امیر لکزیان و حسین حیدري شریف آباد .    دشتی ، مجید   -9

مناسب جهت کاهش آلودگی آب و خاک . سومین همایش ملی توسعه اي کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم  
 اسفند . کرج .   ۴-۲در کشاورزي .  

جهت طراحی فضاي سبز و پارکها   دومین   سریش ی ت . معرفی گونه هاي زین۱۳8۲و حامد ظریف کتابی . دشتی ، مجید -8
 محالت. .  ۲۶صفحه مهر.  ۲۴-۲۳ –کاربردي گیاهان زینتی .  -سمینار علمی  

، مجید  -۷ .  دشتی  )فنولوژي( گیاه  ۱۳8۲و حامد ظریف کتابی  تقویم رشد  .    سریش . مطالعه خصوصیات مورفولوژیک و 
 ارومیه.   .  ۱8۱صفحه   شهریور.  ۳-۱یازدهمین سمینار زیست شناسی .

. جمع آوري و تکثیر بذور گیاهان مرتعی مرغوب شمال خراسان    ۱۳8۱و قنبر علی شاد.   مجید دشتییاوري ، ابولفضل ،   -۶
 بجنورد . .  ۶۳صفحه  آبان .   ۱۲-۱۱. سمینار بررسی توانمندیهاي بخش کشاورزي و منابع طبیعی .  

ایی برخی سویه هاي سویه هاي سینو ریزوبیوم ملیلوتی مقاوم  . شناس۱۳8۰، امیر لکزیان و الهه بینش .    دشتی ، مجید  -۵
 کرج .  .  ۳۵۵صفحه  مهر.  ۱۹-۱۷به شوري در استان خراسان . دومین همایش بین المللی بیو تکنولوژي .

ل فنولوژي و عوامل مؤثر بر زادآوري و بقاء  ح . مطالعه مرا  ۱۳۷۹کتابی و حسین توکلی .    ظریف،  حامد    دشتی ، مجید   -۴
 آبان . تهران .  ۱۹-۱۶.    ۱۴۱صفحه   ش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی .ی . اولین هما ریش س
. تاثیر سویه هاي مختلف سویه هاي سینو ریزوبیوم  ۱۳۷۹، ناصر خدابنده و حسین حیدري شریف آباد.   دشتی ، مجید  -۳

  .   ۴۱۷صفحه    شهریور.   ۱۶-۱۳ملیلوتی بر تثبیت نیتروژن در سه گونه یونجه یکساله. ششمین کنگره زراعت و اصالح نباتات . 
 بابلسر. 

. مطالعه شاخص هاي رشد سه گونه یونجه یکساله در  ۱۳۷۹باد.،ناصر خدابنده و حسین حیدري شریف آ  دشتی ، مجید   -۲
  .   ۴۱۶صفحه    شهریور .   ۱۶-۱۳عکس العمل به سویه هاي سینو ریزوبیوم ملیلوتی . ششمین کنگره زراعت و اصالح نباتات .  

 بابلسر. 
ریهاي ریزوبیوم بومی روي  . مطالعه جمعیت و توانایی تشکیل گره باکت۱۳۷۹، امیر لکزیان و الهه بینش .   دشتی ، مجید  -۱

 بابلسر.  .    ۴۱۹صفحه   شهریور. ۱۶-۱۳چند گیاه علوفه اي . ششمین کنگره زراعت و اصالح نباتات . 
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 :  ( و دكتری )مقطع كارشناسی ارشدپايان نامه های دانشجويیمشاوره راهنمايی و ( چ
  فیتوشیمیایی   و  فیزیولوژیکی   فرایندهای  و   رشد  ی هاشاخص  بر   روی  اکسید   نانو   اثر   . بررسی ۱۳۹۷مهدی آخوندی،    -۱۲
نامه دکتری.  شوری  مختلف   سطوح  ( در.Salvia leriifolia Benth)  نوروزک  گیاه فیزیولوژی گیاهی. دانشگاه    تهرش  پایان 

 .)استاد مشاور(آزاد اسالمی واحد گرگان 
  فیزیولوژیکی و  فیتوشیمیایی   تغییراتو    یجوانه زن  شاخص هایبر    ومی تانیت  دیاکس  یاثر نانوذره دبررسی  .  ۱۳۹۷،  زکیه انگیزه  -۱۱

رشته فیزیولوژی گیاهی. دانشگاه   پایان نامه دکتری.  سرب  نی( تحت تنش فلز سنگ  (Portulaca  oleracea L خرفهدارویی      اهیگ 
 .)استاد مشاور(آزاد اسالمی واحد گرگان 

زاده.    -۱۰ کرد  های  .  ۱۳۹۷لیال  غلظت  و  تراکم  چای  اثر  عملکرد  اجزای  و  عملکرد  بر  اسیدسالسیلیک  مختلف 
 .)استاد راهنما(  مجتمع عالی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد.  (Hibiscus sabdari)ترش
۹-    . چشمه  اورته  صفوتی  دارویی  اث.  ۱۳۹۷طیبه  گیاه  بر  هیومیک  اسید  با  پاشی  محلول  و  پرایمینگ  چای  ر 

 .)استاد راهنما(  مجتمع عالی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد( Hibiscus sabdari)ترش
ستان های تحت بالینی. پایان نامه  پدر درمان ورم    Salvia leriifoliaیی عصاره  آبررسی کار  .  ۱۳۹۶محمد مشمول .  -۸

 دکترای حرفه ای  دامپزشکی . دانشگاه فردوسی مشهد.)استاد راهنما( 
و اسانس گیاه دارویی نوروزک بر ماندگاری گل شاخه بریده    mcp-1بررسی اثر   .  ۱۳۹۶.  پروانه گوهری کاخکی    -۷

   )استاد مشاور( صنعتی شاهرود. دانشگاه باغبانیآلسترومریا. پایان نامه کارشناسی ارشد 
نانو  . تأثیر کودهای آلی۱۳۹۵.  علی،  آویشی  -۶ پایان نامه  .  همیشه بهارگیاه  عملکرد و اجزای عملکرد  بر  ، زیستی و 

 )استاد راهنما( مهندسی تولیدات گیاهی. دانشگاه تربت حیدریه. کارشناسی ارشد 
فریده.  -۵ سیده  تأثیر  ۱۳۹۵فاطمی،  نامه .  پایان  نوروزک.  گیاه  زراعی  خصوصیات  بر  بیولوژیک  و  آلی  کودهای 

 .)استاد راهنما(  کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی مجتمع عالی شیروان



.  بررسی تأثیر نوعی آنتی اکسیدان طبیعی ) گیاه نوروزک( برخواص سمی نانو ذرات مس در  ۱۳۹۴زهره حیدری.    -۴
ماهی سوروم نموی  و  رشد  شناسی  (.(Heros severus  مراحل  زیست  ارشد  کارشناسی  نامه  جانوری.  -پایان  علوم 

 واحد مشهد.)استاد مشاور(  -دانشگاه آزاد

 16S. . تنوع ژنتیکی باکتریهای گره زای ریشه یونجه در استان خراسان بر اساس توالی ژن  ۱۳۸۸رفیع پور ، حمید.    -۳

rRNA. استاد مشاور(  (.. دانشگاه بوعلی سینا همدان  بیو تکنولوژی در کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد(. 
۲-  . ،ایمان  جوان  عملکرد  .  ۱۳۸۷یوسفی  ژنتیکی  تنوع  گونه بررسی  دو  ژنونیپهای  در  علوفه  کیفیت   Elymus  و 

hispidus      وAgropyron cristatum    .  ارشد کارشناسی  نامه  نباتاتپایان  اصالح  واحد  .  اسالمی  آزاد  دانشگاه   .
 .)استاد مشاور(بروجرد

۱-. جواد   ، نامه  ۱۳۷۷آهویی  پایان   . گندم  الین  و  رقم  هشت  در  خشکی  به  مقاومت  های  شاخص  برخی  ارزیابی   .
 .)استاد مشاور(کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت. 

 

 :  )مقطع كارشناسی(پايان نامه های دانشجويیمشاوره ( ح
 Althea)مقایسوووه عملکووورد و اجوووزاخ عملکووورد ختموووی سوووفید . ۱۳۹۰. ع  خوشووونودی، ،س. و گووووهری -۲۱

afficinalis)  و سووویاهدانه(Nigella sativa)  تولیووود و فوووراوری  ی رشوووته پایوووان ناموووه کارشناسووو  .در کشوووت مخلوووو
 .مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی گیاهان دارویی

 عملکوورد کشووت مخلووو  گیاهووان دارویوویمطالعووه عملکوورد و اجووزای . ۱۳۹۰م.دیووز بووادی،ر. و  ،خواجووه -۲۰
 ی رشووته پایووان نامووه کارشناسوو  .  Calendula officinalis ) )همیشووه بهووار( و ( Althea officinalisختمووی دارویووی 

 .مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید و فراوری گیاهان دارویی
و    .  ۱۳۸۹.  زهره ،  زاده   محمد حسین   -۱۹ برخی خصوصیات مورفولوژیکی  بر  تاثیر غلظت های مختلف عنصر روی 

ریحان) گیاه  کارشناس  .(Ocimum basiliumفیزیولوژیکی  نامه  رشته  پایان  دارویی  ی  گیاهان  فراوری  و  مجتمع    تولید 
 .آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه    تاثیر غلظت های مختلف عنصر روی بر برخی .  ۱۳۸۹  .فریبا،بافکر    -۱۸
نامه کارشناس  .(Melissa officinalis) بادرنجبویه رشته  پایان  دارویی  ی  فراوری گیاهان  و  مجتمع آموزش جهاد    تولید 

 .کشاورزی خراسان رضوی
نمکهای    .   ۱۳۸۹قاسمی،ع.    -۱۷ اسمزی  مختلف  پتانسیلهای  و  درجه حرارت  متقابل  اثرات  و  بررسی  سدیم  کلرید 

مجتمع    تولید و فراوری گیاهان دارویی  ی رشته  پایان نامه کارشناس  کلرید کلسیم بر خصوصیات جوانه زنی بذر زوفا.
   .آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

طاهری، ز. تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه سرخارگل در شرایط تنش  -۱۶
مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان  تولید و فراوری گیاهان دارویی.    ی رشته  پایان نامه کارشناس.  ۱۳۸۹شوری.
 .رضوی 

مطالعه اثرات محلول پا شی کا مل مواد غذایی برخصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی  .۱۳۸۹.منفردی، فاطمه    -15
مجتمع آموزش جهاد  تولید و فراوری گیاهان دارویی.      ی رشتهپایان نامه کارشناس  .(.Mentha piperita Lنعناع فلفلی )

 .کشاورزی خراسان رضوی
زاده  -۱۴ داروئی .  ۱۳۸۹.حسین  ،حسین  گیاه  عملکرد  واجزای  عملکرد  بر  تراکم  مختلف  سطوح  اثرات    مطالعه 

کارشناس  .(Silybum Marianum)ماریتیغال   نامه  رشته  پایان  دارویی.    ی  گیاهان  فراوری  و  جهاد  تولید  آموزش  مجتمع 
 .کشاورزی خراسان رضوی



داروئی  .  ۱۳۸۹.  عباس،    سعیدی  -۱۳ گیاه  عملکرد  اجزای  و  عملکرد  بر  کاشت  تراکم  اثر   Echinacea)   بررسی 

purpurea )  مجتمع آموزش جهاد کشاورزی  تولید و فراوری گیاهان دارویی.    ی رشته  پایان نامه کارشناس  .سرخارگل
 .خراسان رضوی

م.  -۱۲ شیرخانی،  و   . س   ، تن  بر  ۱۳۸۸رویین  حرارت  درجه  و  اسمزی  مختلف  پتانسیلهای  متقابل  اثر  بررسی   .
و رشد گیاهچه آویشن. زنی  نامه کارشناس  خصوصیات جوانه  رشته  پایان  دارویی.    ی  فراوری گیاهان  و   مرکز تولید 

 جهاد دانشگاهی کاشمر.  علمی کاربردیآموزش 
بر صفات مورفولوژیکی و  ۱۳۸۸.  ژینوس  نجفی،  -۱۱ آبیاری  تاثیر هیدروژلهای سوپر جاذب و رژیم های مختلف   .

پنیرک گیاه  کارشناس  .(Malva sylvestris)   فیزیولوژیکی  نامه  رشته  پایان  فراوری    ی  و  دارویی.  تولید  مجتمع گیاهان 
 .آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

۱۰-  . فاطمه   ، ).  ۱۳۸۸کارگران  کاسنی  دارویی  گیاه  زنی  جوانه  خصوصیات  بر  بذر  سازی  آماده   Cichoriumاثر 

intybus.)  کارشناس نامه  رشته  پایان  خراسان    ی  کشاورزی  جهاد  آموزش  مجتمع   دارویی.  گیاهان  فراوری  و  تولید 
 رضوی. 

۹-  . سعید   ، ).  ۱۳۸۸امامی  خارگل  سر  دارویی  گیاه  زنی  جوانه  خصوصیات  بر  بذر  سازی  آماده   Echinaceaeاثر 

purpurea.)  کارشناس نامه  رشته  پایان  خراسان    ی  کشاورزی  جهاد  آموزش  مجتمع   دارویی.  گیاهان  فراوری  و  تولید 
 رضوی. 

اثرات محلول پاشی کامل مواد غذایی برعملکرد واجزاخ عملکرد گیاه داروئی  .  ۱۳۸۸کریمی، سیده الهه .  -۸ مطالعه 
( کارشناس  (.Hyssopus officinalisزوفا  نامه  رشته  پایان  دارویی.  ی  گیاهان  فراوری  و  جهاد    تولید  آموزش  مجتمع  

 کشاورزی خراسان رضوی. 
مطالعه اثرات محلول پاشی کامل مواد غذایی برعملکرد واجزاخ عملکرد گیاه داروئی همیشه  .  ۱۳۸۸،وحیده.  خلیقی  -۷

( کارشناس  (.Calendula officinalisبهار  نامه  رشته  پایان  جهاد    ی  آموزش  مجتمع   دارویی.  گیاهان  فراوری  و  تولید 
 راسان رضوی. کشاورزی خ

مطالعه اثرات محلول پاشی کامل مواد غذایی برعملکرد واجزاخ عملکرد گیاه داروئی پنیرک .  ۱۳۸۸.راشد،  رندیده    -۶
کارشناس  (. Malva sylvestris)خبازی   نامه  رشته  پایان  جهاد    ی  آموزش  مجتمع   دارویی.  گیاهان  فراوری  و  تولید 

 کشاورزی خراسان رضوی. 
۵-  ، دوست  .  یزدان  و    .۱۳۸۷منیره  مورفولوژیکی  خصوصیات  برخی  بر  خشکی  و  شوری  مختلف  سطوح  تاثیر 

تولید و    ی رشته  پایان نامه کارشناس  در شرایط کشت هیدروپونیک.  (   Ocimum basilicumفیزیولوژیکی گیاه ریحان )  
 فراوری گیاهان دارویی. مجتمع  آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی. 

مطالعه روشهای شکستن خواب بذر و  تاثیر تیمارهای مختلف خشکی و شوری بر  .   ۱۳۸۷.  محمد رضا  ،   شیردل  -۴
(. پایان نامه کارشناسی رشته  تولید و فراوری گیاهان دارویی.  Malva sylvestrisجوانه زنی بذر و رشد گیاهچه پنیرک )

 مجتمع  آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
 اثیر تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی  مطالعه ت.   ۱۳۸۷.  حسین،  جعفری  -۳
  (Cucurbita pepo.)  کارشناس نامه  رشته  پایان  کشاورزی    ی  جهاد  آموزش  مجتمع   دارویی.  گیاهان  فراوری  و  تولید 

 خراسان رضوی. 
 Malvaگل ریز)  رکیپن  هایعملکرد گ   یاثرسطوح مختلف تراکم برعملکرد واجزا   یبررس.   ۱۳۸۷ستار ، نرجس.    -۲

parvifolia .)  نامه کارشناس تولید و فراوری گیاهان دارویی. مجتمع  آموزش جهاد کشاورزی خراسان    ی رشته  پایان 
 رضوی. 

، سمیه.  -۱ بذر  ۱۳۸۶ممشلی  زنی  بر جوانه  و شوری  مختلف حشکی  تیمارهای  تاثیر  مطالعه  تاتوره .   و رشد گیاهچه 
 (Datura stramonium  .)تولید و فراوری گیاهان دارویی. مجتمع  آموزش جهاد کشاورزی    ی رشته  پایان نامه کارشناس

 خراسان رضوی. 



 :  ترويجی-و  علمی  پژوهشی  -در مجالت علمی  داور مقاالت (خ
 پژوهش های زراعی ایران  •

              سازندگی()پژوهش و  ایران کاربردی پژوهش های •
 پژوهش های گیاهی                       •
 تنش های محیطی بیرجند              •
 پژوهش های حبوبات  •

 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر •

   یافته های نوین در کشاورزی •
 فناوری گیاهان دارویی  •

 
 :   آموزشی سوابق ح ( 

 تدريس دروس زير در  مجتمع آموزش جهاد كشاورزی مشهد و مركز آموزش علمي كاريردی جهاد دانشگاهي كاشمر   

 مبانی فیزیولوژي گیاهی  ✓

 اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر ✓

 اکو فیزیولوژي گیاهان دارویی   ✓

 (1کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر) ✓

 (۲) کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر ✓

 مدیریت تلفیقی زراعت و مرتع  ✓

 هوا و اقلیم شناسی   ✓

 زبان تخصصی کشاورزي ✓

 تولید محصوالت ارگانیک  ✓

 تکنولوژیهاي نوین در کشاورزي  ✓

 
 :  مديريتی اجرايی و خ ( فعالیتهای 

 خش تحقیقات جنگل و مرتع  برییس  ➢
 گیاهان دارویی خراسان رضوی علمی رییس انجمن   ➢
  Rosa damascenaسئول نشریه مدیر م ➢
 مدیر داخلی نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی   ➢
 روابط درکارگروه مشترک گسترش رضوی  و منابع طبیعی خراسانو آموزش کشاورزی نماینده مرکز تحقیقات  ➢

 علمی با دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد              
 رضوی در کمیته مشترک  با اداره کل منابع طبیعی   و منابع طبیعی خراساننماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  ➢

 خراسان رضوی              
 رضوی  کشاورزی و منابع طبیعی خراسان عضو ثابت کمیته فنی مرکز تحقیقات و آموزش   ➢
 رضوی   خراسان  و امور دام یعیمنابع طب یتخصص تهیمعضو ثابت ک ➢
 رضوی  کشاورزی و منابع طبیعی خراسانمسئول اسبق آزمایشگاه ژنتیک و فیزیولوژی مرکز تحقیقات   ➢

 :ساير موارديفات و  تشو( د

 رضوي  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان. 1۳99نمونه سال  مدرس 

 رضوي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان. 1۳94محقق نمونه سال 

 رضوي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان. 1۳۸۰محقق نمونه سال 

 1۳۸۸سال  -گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد مقطع دکتري رشته فیزیولوژي  1پذیرفته شده رتبه 

 1۳۸7سال  -مقطع دکتري رشته فیزیولوژي گیاهان زراعی ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 1پذیرفته شده رتبه 


