طرحهای پژوهشی خاتمه یافته گروه کشاورزی

دااگشنه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

نام مجری

نام طرح

سال

امید صادقی پور

بررسی و مقايسه تاثیر وجین و علف كشهاي مختلف در كنترل علف هاي هرز ...

28

امید صادقی پور

اندازه گیري و مقايسه قوه نامیه و سرعت جوانه زنی بذور ژنبه كرك زدايی شده ...

28

امید صادقی پور

مطالعه اثر تراكمی بوته بر روي عملكرد و اجزا عملكرد سه رقم لوبیا قرمز درخشان،
صیاد و اختر

28

حسن قهاري

مطالعه فون آلرودها و دشمنان طبیعی آنها در استانهاي مازندران و گلیستان

28

علی اكبر تجلی

بهترين مدل آماري جهت برآورد تولید علوفه گیاهان بوته اي اتريپلكس در مراتع
دست كاشت شهر ري

28

امید صادقی پور

بررسی تاريخهاي مختلف كاشت بر عملكرد اجزا عملكرد ارقام ماش در منطقه شهرري

28

فرشید صبوري

تعیین آستانه حركت ذرات كف بوسیله سرعت اولیه و پهناي جت خروجی دو بعدي
مستغرق

28

فرشید صبوري

ساخت فلوم بررسی تاثیر جت دو بعدي بر نحوه آبشستگی

28

محمدرضا ابراهیم
زاده

تاثیر سرعت حركت و فاصله كاشت در رديف ذرت بر اجزاء عملكردي محصول و بهبود
مكانیزاسیون كاشت ذرت در منطقه واوان استان تهران

28

محمدرضا ابراهیم
زاده

ارزيابی و مقايسه روشهاي مكانیزاسیون آماده سازي زمین جهت كاشت ذرت در
منطقه واوان استان تهران

28

امید صادقی پور

تاثیر تنش كم آبیاري بر عملكرد كمی و كیفی ارقام لوبیا

28

سید مصطفی
حسینی مزينانی

بررسی اثر مالچ هاي پلی اتیلن آلی بر روي عملكرد وش پنبه

28

علی اكبر تجلی

تاثیر گیاه بوته اي آتريپلكس در اصالح خاك و بررسی اكولوژيک آن در منطقه
شهرري

28

سید مصطفی
حسینی مزينانی

بررسی اثر مالچ هاي پلی اتیلن سیاه و دور آبیاري بر عملكرد وش پنبه

28

علیرضا پازكی

بررسی فیزيولوژيكی تحمل به تنش كم آبی ارقام كلزا

28

علیرضا پازكی

بررسی اثرمقادير مختلف ازت پايه بر صفات كمی و كیفی ارقام كلزا
brassicanapusl

28

ابوالفضل رشیدي
اصل

بررسی همبستگی بین برخی صفات مرفولوژيک و فنولوژيک درواحد سطح

28

كامران پروانک
بروجنی

بررسی تاثیر بافت خاك ،دبی و حجم آب آبیاري بر الگوي نفوذ آب از يک منبع نقطه
اي

28

ابراهیم شريفی
عاشورآبادي

بررسی تآثیر تعدادي از عوامل محیطی بر جوانه زنی گیاه دارويی رازيانه (فاز اول-
تنش شوري)

28

محمد مهدي
نیكخواه نیكخو

تولید آزمايشگاهی خمیر كاغذ از الیاف بلند سوزنی برگان دست كاشت شمال ايران
(استان مازندران) به روش كرافت و بررسی هاي میكروسكوپی الیاف حاصل به همراه
مالحظات صنعتی

28

علی اكبر تجلی

بررسی تاثیر مراحل فنولوژيک رشد و شرايط رويشگاه بر ارزش غذايی گیاه
Atriplex canescense

28

امید صادقی پور

تاثیر مقاوم سازي قبل از كشت بذرهاي لوبیا بر تحمل به خشكی گیاه

28

امید صادقی پور

تاثیر قطع آبیاري در مراحل مختلف رشد ،بر ويژگی هاي زراعی ارقام ماش

28

حسن قهاري

ارزيابی مقاومت ارقام برنج به كرم سبز برگخوار برنج (aenescens Naranga
)Noctuidae ;Moore; Lep

22

محمدرضا ابراهیم
زاده

ارزيابی و مقايسه الگوهاي مختلف آماده سازي و كاشت گندم و ارائه بهترين الگو در
منطقه شهري

22

كامران پروانک
بروجنی

تاثیر هیدروژل جاذب رطوبت  Super AB 822بر تخلخل توانايی نگهداري آب و
هدايت هیدرولیكی خاك در شرايط مزرعه

22

علیرضا پازكی

اثرات زمانهاي محلول پاشی آهن بر عملكرد و برخی صفات فیزيولوژيكی و زراعی ارقام
پايیزه كلزا

22

رضا منعم

بررسی امكان كنترل علف هاي هرز ماش با استفاده از اثر دگر آسیبی زيست توده جو

22

علی اكبر تجلی

بررسی تاثیر مراحل فنولوژيک بر میزان درصد و تركیبات اسانس گیاه Stachys
schtschegleevii

22

علیرضا پازكی

اثر مصرف زئولیت و سطوح تنش كم آبی بر صفات فیزيولوژيكی ،زراعی و میزان
فعالیت آنزيم هاي آنتی اكسیدان ارقام پايیزه كلزا

28

ابوالفضل رشیدي
اصل

مقاومت به سرما در الينهاي با كروموزوم جايگزين در گندم

28

حسن قهاري

بررسی امكان كنترل تلفیقی كرم ساقه خوار برنج ( )suppressalis Chiloبا
استفاده از زنبورهاي تريكوگراما ( )Trichogramma sspو حشره كش هاي رايج

28

حسن قهاري

مطالعه فونستیک عنكبوتها ( )Arthropoda: Araneiو بررسی تغییرات جعیت آنها
در مزارع برنج مازندران

28

كوروش جمعه
خالدي

شناسايی و تعیین فراوانی ژنوتیپهاي مقاوم به بیماري اسكراپی در برخی از گوسفندان
ايرانی به روش time PCR Real

28

ساسان فرهنگیان

بررسی اثر تنش شوري در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه در اكوتیپ هاي سه گونه
از جنس الیموس

28

علی اكبر تجلی

بررسی میزان درصد و تركیبات اسانس در اندام هاي هوايی گیاه Crataegus
 microphyllaدر ارتفاعات مختلف البرز مركزي (مطالعه موردي منطقه كجور
مازندران)

28

امید صادقی پور

تاثیر كاربرد مقادير مختلف نیتروژن و فسفر بر روي رشد و عملكرد دانه ماش

28

سید مصطفی
حسینی مزينانی

تاثیر كاهش مصرف كود نیتروژن از طريق محلول پاشی بر عملكردهاي كمی و كیفی
گیاه اسطو خودوس

28

كامران پروانک
بروجنی

تاثیر تغییر زيست بوم باغی به زيست بوم زراعی بر برخی از خصوصیات خاك

82

رضا منعم

بررسی اثر تنش گرما بر جوانه زنی و رشد گیاهچه رازيانه

82

علی اكبر تجلی

بررسی تاثیر شرايط اكولوژيک بر میزان درصد و تركیبات اسانس در اندامهاي هوايی
گیاه Stachys Lavandulifolia

82

علیرضا پازكی

اثر كاربرد آزوسپريلیوم و هیومیک اسید بر گیاه پااليی مقادير مختلف سرب و برخی
صفات فیزيولوژيكی كلزا ()Brassica apus L

82

امید صادقی پور

واكنش ژنوتیپ هاي نخود به تاريخ هاي مختلف كاشت پايیزه و بهاره در منطقه
شهرري

82

امید صادقی پور

بررسی واكنشهاي بیو شیمیايی و فیزيولوژيكی لوبیا تحت تاثیر تنش آبی و تیمار با
سالیسیلیک اسید

89

حسن قهاري

بررسی میزان جلب و تراكم جمعیت سفید بالک پنبه روي ارقام مختلف پنبه جهت
ارزيابی مقاومت ارقام پنبه و مطالعه ي فونستیک بخشی از حشرات فعال در مزارع
پنبه شمال كشور

89

سید مصطفی
حسینی مزينانی

بررسی تاثیر مراحل رويشی و زايشی بر میزان تر كیبات شیمیائی اسانس علف چاي

89

كامران پروانک
بروجنی

مطالعات آبیاري و نیاز آبی مجموعه فضاي سبز دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري

89

علی اكبر تجلی

مقايسه میزان درصد و تركیبات اسانس گیاه  Satureja hortensisدر شرايط
رويشگاه و زراعی

89

علیرضا پازكی

بررسی اثر آسكوربات و جیبرلین بر برخی صفات فیزيولوژيكی گیاه دارويی آويشن در
شرايط تنش خشكی

89

رضا منعم

ارزيابی كشت خالص و مخلوط يونجه و رازيانه

89

كوروش جمعه
خالدي

بررسی اثر دارويی گیاه خارشتر بر روي سروتیپ هاي مختلف ويروس عامل بیماري
تب برفكی در گاو

89

حسن رضا اعتباريان

كنترل بیماري كپک آبی سیب توسط آب گرم و برخی از مواد شیمیايی و تركیب آنها

89

امید صادقی پور

تاثیر آب مغناطیسی بر ويژگی هاي فیزيولوژيكی و زراعی لوبیا چشم بلبلی

89

محمدهادي فرزانه

بررسی اثر دگر آسیبی گیاهان پوششی بر جوانه زنی و صفات مرتبط با آن در ذرت

88

ابوالفضل رشیدي
اصل

بررسی تحمل به خشكی ارقام گندم تحت شرايط كم آبی

88

كامران پروانک
بروجنی

بررسی و انتخاب گونه گیاهی مقاوم جهت پااليش خاكهاي آلوده به مواد نفتی در
اطراف پااليشگاه اصفهان

88

علی اكبر تجلی

بررسی تاثیر زمان برداشت بر خواص دارويی گیاه  olivieri Cymbopogonدر
شرايط زراعی

88

سید مصطفی
حسینی مزينانی

پاسخ فیتوشیمیايی و زراعی همیشه بهار ( ).L Calendula officinalisبه كاربرد
كودهاي زيستی و كود شیمیايی

88

علیرضا پازكی

بررسی اثر آسكوربات و جیبرلین بر برخی صفات فیزيولوژيكی گیاه دارويی بادرشبو در
شرايط تنش شوري

88

حسن قهاري

بررسی تنوع گونهاي سنهاي شكارگر در مناطق مختلف استان مازندران

88

امید صادقی پور

بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر تحمل به خشكی ماش ()Vigna radiata

88

محسن علیخانی

تحلیل اقتصادي آثار سیاست هاي مداخله دولت در قیمتگذاري محصوالت دامی در
ايران

88

امین آزادي

پروتكل استاندارد استخراج  DNAژنومی در بابونه

88

محمد هادي فرزانه

بررسی تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه  92رقم جو در شرايط
تنش خشكی

88

كامران پروانک
بروجنی

ارزيابی كاربرد هیدروژل در بهینه نمودن رطوبت بستر كشت و كارايی مصرف آب
برخی از قلمه هاي نهال هاي فضاي سبز

88

