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 مقاالت علمی – پژوهشی-ج
" مجلدهAMMI  "بررسي پایداري عملکرد دانه ژنوتیپهاي گندم تحت تنش رطوبتي آخر فصل با استفاده از مددل-1
علوم کشاورزي
 "سرعت و طول دوره پر شدن دانه در برخي از ارقام گندم" مجله پدژوهشهداي کشداورزيد دانشد اه آزاد اسدالمي-2
واحد شوشتر
 مجلده فیزیولدوژي گیاهدان زراعدي دانشد اه آزاد اسدالمي1389  تجزیه علیت و روابط بین صفات در ارقام گنددم-3
واحد اهواز

 -4بررسي واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم نان در شرایط محیطي مختلف  1391مجله فیزیولوژي گیاهدان
زراعي دانش اه آزاد اسالمي واحد اهواز(پذیرش شده)
 -5بررسي اثرات محیطي بر عملکرد دانه ژنوتیپهاي گندم نان از طریق ال وي واکنش ژنوتیپي  1390اصالح گیاهان
زراعي
 -6بررسي تحمدل فیزیولوژیدژ ژنوتیدپهداي گلرند

( )Carthamus tinctorius L.بده تدنش شدوري در مرحلده

جوانهزني و رشد گیاهچه  1390اصالح گیاهان زراعي
 -7بررسي اثرات فیزیولوژیژ تنش شوري (کلرید سدیم) بر جوانهزني و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ گندم ندان 1390
مجله فیزیولوژي گیاهان زراعي دانش اه آزاد اسالمي واحد اهواز
 -8ارزیابي عملکرد دانه ژنوتیپهاي گندم در شرایط مختلف محیطي  1390مجله علمي-پژوهشي گیاه و زیست بوم

د -همایشها
 -1مقاله کامل با عنوان " :اثدرات کدم آبدي بدر روي عملکدرد و اجدزام عملکدرد دانده گلرند

" درهمدایش ملدي

تنشهاي محیطي بیرجند
 -2مقاله کامل با عنوان " :ارزیابي اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوتده بدر عملکدرد و اجدزاء عملکدرد دانده
کلزا در شرایط خوزستان" مجموعه مقاالت دومین همایش منطقهاي زیستي فالورجان
 -3مقاله کامل با عنوان " :ارزیابي اثر تنش شوري بر عملکرد دانه ارقام سدویا" در اولدین همدایش منطقده اي تولیدد
گیاهان زراعي گرمسیري – اهواز
 -4چکیده مقاله با عنوان " :تجزیه پایداري اجزاي عملکرد گنددم آبدي تحدت تدنش رطدوبتي آخدر فصدل" نهمدین
کن ره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
 -5چکیده مقاله با عنوان" :تجزیه پایداري ژنوتیپ هاي گندم آبدي تحدت تدنش رطدوبتي آخدر فصدل بدا اسدتفاده از
ال وي واکنش ژنوتیپي" نهمین کن ره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

 -6چکیده مقاله با عنوان" :سرعت و طول دوره پرشددن دانده در ارقدام زراعدي یدوالف" نهمدین کن دره زراعدت و
اصالح نباتات ایران
_7- The effect of Nacl priming on salt tolerance canola seedling grown under saline conditions
3th oil crop and environment stress section conference_ Sofia_ Bulgaria
8- The effect of ABA and Nacl priming on salt tolerance in sunflower seedling under saline
condition_ 9th conference seed biology_ Poland_ 2008

طرحهای تحقیقاتی انجام شده:
 -1بررسي اثرات قطع آبیاري برعملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ هاي گلرن
 -2بررسي تاثیر پرایمین

(مجري طرح)

بذر کلزا بر توزیع یوني و محتوي آنتي اکسیدانتها در شرایط تنش شوري(همکار

 -3بررسي مقاومت فیزیولوژیژ ژنوتیپ هاي گلرن

به تنش شوري و خشکي در مراحل جوانه زني و گیاهچه

 -4بررسي واکنش ارقام گندم و فعالیت آنتي اکسیدانت به تنش شوري در مراحل جوانه زني و گیاهچه
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