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ػبهل ثَتِ هیشی صیشُ )ثىبسگیشی فشآٍسدُ ّبی گیبّی ثِ هٌظَس وٌتشل ثشخی پبتَطًْبی لبسچی خبوضاد: لیسبًس فَق ًبهِ پبیبى ػٌَاى 

 (پَسیذگی سیشِ گیبّچِ چغٌذس لٌذ سجض،پَسیذگی خشه غذُ سیت صهیٌی ٍ

ّوشاُ ثب گَجِ فشًگی دس استبى خشاسبى سضَی ٍ ثشسسی اثش آًْب دس  (AMF)شٌبسبیی لبسچْبی هبیىَسیضی آسثَسىَالس: دوتشی سسبلِ ػٌَاى

  (Meloidogyne javanica)د هَلذ غذُ ریؽًٍِوبتالمبی همبٍهت ًسجت ثِ 

 

 

 

 

 

 



 : تحصیالت تکویلی پبیبى ًبهِ ّبی درٍ هؽبٍر  راٌّوب اظتبد

 سدیف
 خبًَادگی ًبم ٍ ًبم

 داًشجَ
 داًشجَ تحصیلی همطغ

 هشبٍس ساٌّوب
 ًبهِ پبیبى ػٌَاى

 لشستبىدس استبى ّبی اًجیش شٌبسبیی فَى ًوبتَدی ثبؽ  * کبرؼٌبظی ارؼذ زیٌب ًدفی 1

 هٌصَرُ ظبدات حعیٌی 2
کٌترل بیَلَشیک ًوبتَد ظیعت چغٌذرقٌذ بب اظتفبدُ از برخی ًوبتَدکػ   * کبرؼٌبظی ارؼذ

 ّبی زیعتی ٍ چٌذ ػبهل بیَلَشیک قبرچی

 صّشا گبصساًی 3
 ٍ ًوبتَد Rhizoctonia solani برّوکٌػ بیوبریسایی قبرذ  * ارؼذکبرؼٌبظی 

Meloidogyne javanica در ارقبم لَبیب 

 هشتضی هحوَدی آل سؼذی 4
شٌبسبیی ًوبتَدّبی اًگل گیبّی هْن ٍ غبلت هضاسع گٌذم ،یًَجِ ٍ تبوستبًْبی  *  کبرؼٌبظی ارؼذ

 سیستبى

 اثشاّین هْبجشی 5
شٌبسبیی فَى ًوبتَدّبی تبوستبًْبی جٌَة آرسثبیجبى غشثی ٍ تؼییي گًَِ ّبی  *  کبرؼٌبظی ارؼذ

 اًگل غبلت

 هحسي تشاثی 6
ؼٌبظبیی ػَاهل قبرچی پَظیذگی عَقِ ٍ پصهردگی کٌدذ در خراظبى   * کبرؼٌبظی ارؼذ

 در کٌترل ػَاهل غبلب Glomus intraradices خٌَبی ٍ اثر

 ّبدی شیشصاد 7
ؼٌبظبیی قبرذ ّبی هیکَریس آربَظکَالر ریسٍظفر پٌبِ در خراظبى ؼوبلی   * کبرؼٌبظی ارؼذ

 پٌبِبر پصهردگی ٍرتیعلیَهی  Glomus fasciculatum ٍ تأثیر

 سیذُ هؼصَهِ سبداتی 8
تٌَع شًتیکی ٍیرٍئیذ کَتَلگی رازک درارقبم پرتقبل آلَدُ بِ بیوبری   * کبرؼٌبظی ارؼذ

کبککسیب در اظتبى هبزًذراى 

 حسٌؼلی هال شبّی 9
 Citrullusٍ ػصبرُ هیَُ  Lecanicillium lecaniiاثرات قبرذ بیوبرگر   * کبرؼٌبظی ارؼذ

colocynthis  رٍی هلخChrotogonus trachypterus 

 ػبلیِ جلَداس 10

دادی از ػلف کؽْبی اًتخببی بر برخی از خذایِ ّبی عتبثیر ت  * دکتری

Trichoderma  ًوبتَد   بیَلَشیکدر کٌترلPratylenchus thornei  

 Fusarium graminearumٍ قبرذ 

 وشیوی... اسذ ا 11

 

 کبرؼٌبظی ارؼذ

 fusarium oxysporumاثش وَدّبی ثیَلَطیه دس افضایش همبٍهت ثِ لبسچ  *

f.sp.ciceris دس ًخَد صساػی   

 

 ًسشیي حیذسی 12
هٌبطك جٌگلی استبى  دس پَشش گیبّی ّوشاُ ثب شٌبسبیی فلَس لبسچْبی َّاصاد  * کبرؼٌبظی ارؼذ

 گلستبى

 هحوذ هیشجؼفشی 13

 

 کبرؼٌبظی ارؼذ

بِ  Pythium ultimumکٌترل بیَلَشیک هرگ گیبّچِ خیبر ًبؼی از   * 

 ٍ برخی ببکتری ّبی آًتبگًَیعت  Pythium oligandrum ٍظیلِ

 

 ًبصًیي ًبیت یضدی 14

ٍ اسصیبثی فؼبلیت چٌذ آًضین ثشٍى سلَلی دس ثشخی لبسچ ّبی ثشسسی هیضاى تَلیذ  *  کبرؼٌبظی ارؼذ

 خبوضاد

 

 هٌصَسُ اوجشی 15
   spiroplasma citri   ثشسسی شذت ثیوبسی صایی ٍ تٌَع طًتیىی دس جذایِ ّبی *  کبرؼٌبظی ارؼذ

       ػبهل ثیوبسی سیضثشگی هشوجبت 

 هحجَثِ ًَسی 16
ثَتِ هیشی گیبّبى جبلیضی هٌطمِ سیستبى ٍ هجبسصُ ثب آًْب شٌبسبیی ػَاهل لبسچی  *  کبرؼٌبظی ارؼذ

 ثب استفبدُ اص آًتبگَ ًیست ّبی هٌطمِ سیضٍسفش ایي گیبّبى

 هحسي ػطبس فذسدی 17
تبثیر ترکیببت هحرک ظیعتن دفبػی در ایدبد هقبٍهت اکتعببی  *  کبرؼٌبظی ارؼذ

 ظیعتویک در خربسُ بِ ٍیرٍض هَزائیک خیبر

 هغبلؼِ اثر کیتَزاى بر القبی هقبٍهت بِ بیوبری بالیت خَؼِ گٌذم *  کبرؼٌبظی ارؼذ هحسٌیٍحیذ لبضی  18



 :هقبالت 

 ًؽریِ ًبم ػٌَاى ردیف

 Fusarium oxysporum f. sp كارگيري ترخی فرآٍردُ ّاي گياّی تِ هٌظَر كٌترل تيواري تَتِ هيري زيرُ سثس تا عاهلب   1

Cumini 
 

 حفاظت گياّاى

 Meloidogyne)د ريطِ     گرّی ٍعليِ ًوات (AMF)ارزياتی هقاٍهت ايجاد ضدُ تَسط قارچْاي هايکَريسي آرتَسکَالر  2

javanica)    در گَجِ فرًگی(Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

 حفاظت گياّاى

كٌترل تيَلَشيک آفات ٍ تيواريْاي  كارترد سيليکَى در القاي هقاٍهت سيستويک عليِ تيواري تاليت فَزاريَهی خَضِ گٌدم 3

 گياّی

 پصٍّطْاي پٌثِ ايراىهجلِ  تررسی ّوسيستی قارچْاي هايکَريسي آرتَسکَالر ّوراُ پٌثِ در خراساى ضوالی 4

5 Enzyme Activity in Trichoderma reesei and Rhizoctonia solani American-Eurasian J. Agric. 

& Environ. Sci 

 

6 
Investigation of cellulase activity in some soil born fungi isolated from agricultural soils 

Annals of Biological 

Research  

7 Protein and Sugar Assay, Characterization and Expression Endoglucanase Gene  in 

Trichoderma longibrachiatum 36MS and Aspergillus terreus 31MS 

World Applied Sciences 

Journal 

8 First report of sesame wilt disease caused by Fusarium proliferatum in Iran Journal of plant pathology  

9 Influence of arbuscular mycorrhizal inoculation and humic acid application on growth and 

yield of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) and its mycorrhizal colonization index under deficit 

irrigation 

International Journal of 

Horticultural Science and 

Technology 

10 Qualitative response of roselle to planting methods, humic acid application, mycorrhizal 

inoculation and irrigation management 
Journal of Crop 

Improvement 

11  

 New records of anamorphic fungi from North of Iran 

 

 Mycologia Iranica 

12 Effect of Drought Stress and Bio-fertilizer on Yield and Yield Components 

of Guar Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 

Journal of Medicinal Plants 

and By-products 

 هيکَريسا قارچ گًَِ دٍ تا تلقيح ،آتياري هديريت تأثير تحت ترش چاي دارٍيی گياُ در كاسثرگ رًگ خصَصيات ارزياتی 13

 ّيَهيک اسيد هصرف ٍ

 

 تٌص ّاي هحيطی در علَم زراعی

 تحقيقات علَم زراعی در هٌاطق خطک فَزاريَز تيواري تِ گٌدم آلَدُ در كل فٌَل هيساى ٍ آهًَيالياز آالًيي فٌيل آًسين فعاليت تر سيليکَى ٍ كيتَزاى اثر 14

15  

 Insecticidal Effect of the Fruit Extract Bitter Melon   (Citrullus colocynthis) on Locust 

Chrotogonus trachypterus (Orth: Pyrgomorphidae) 

 

 BIOSCIENCES 

BIOTECHNOLOGY 

RESEARCH ASIA 

 ًطريِ حفاظت گياّاى ضٌاسايی فَى تاكستاًْاي جٌَب آذرتايجاى غرتی ٍ تعييي گًَِ ّاي اًگل غالة 16

17 
Path and factor analysis of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) performance 

Journal of Applied Research 

on Medicinal and Aromatic 

Plants 

 

 

 



 : الوللی کٌفراًعْبی هلی ٍ بیي ٍ ظویٌبرّب بِ ؼذُ ارائِ هقبالت

 

 :  ّبی تحقیقبتی بِ تفکیک هدری ٍ ّوکبرعرح

 کٌٌذُ حوبیت هَظعِ ػٌَاى

 (هدری) ظبزهبى خْبد کؽبٍرزی خراظبى خٌَبی بیرخٌذعرح تَظؼِ آبخَاى  گیبّی اخرای بخػ بیوبری ؼٌبظی

 (هدری) داًؽگبُ زابل ّوراُ بب ظرخؽکیذگی اًگَر در هٌغقِ ظیعتبىؼٌبظبئی ٍ تؼییي ًقػ قبرچْبی 

ظری ّبی  ارزیببی ػولکرد ٍ اخسای ػولکرد پٌبِ ٍ ؼبّذاًِ در کؽت هخلَط

 .ٍ تبثیر آى بر خوؼیت هیکرٍبی ٍ هبیکَریسی ریسٍظفرافسایؽی 
 (ّوکبر) داًؽگبُ بیرخٌذ

عملکرد گیاه دارویی چای ترش و تاثیر تلقیح میکوریسایی و اسید هیومیک بر رضد و 

 فعالیت میکروبی خاک در ضرایط اعمال تنص خطکی
 (ّوکبر)داًؽگبُ بیرخٌذ 

 (هدری)داًؽگبُ بیرخٌذ  عولکرد ٍ اجساي عولکرد گياُ گَارترتررسی اثر تٌص خطکی ٍ كَد زيستی 

و  آبیاریهمسیستی میکوریسایی و رضد کینوآ در ضرایط کم ،ارزیابی جمعیت میکروبی

 پاضی گالیسین بتائینآبیاری تکمیلی تحت تاثیر محلول
 (هدری)داًؽگبُ بیرخٌذ 

در هدل چاي ترش عصارُ  ضد سرطاًی فعاليت يتررسی اثرات ٍ هکاًيسن ّاي هَلکَل

 ُسيي ىسرطا يحيَاى
( ّوکبر)داًؽگبُ بیرخٌذ 

 

  

 :درٍض تذریط ؼذُ در دٍرُ ّبی هختلف 

 دٍرُ ػٌَاى درض

 کبرؼٌبظی لبسچ شٌبسی

 کبرؼٌبظی صیست شٌبسی سلَلی ٍ هَلىَلی

 کبرؼٌبظی گیبّی ًوبتَد شٌبسی

 کبرؼٌبظی ثیوبسیْبی هْن گیبّی

 کٌفراًط هحل ػٌَاى

 پبًسدّویي کٌگرُ گیبّپسؼکی ایراى بکبرگیری فرآٍردُ ّبی گیبّی بِ هٌظَر کٌترل برخی پبتَشًْبی قبرچی خبکساد

ػبهل بیوبری پصهردگی کٌدذ در  Fusarium proliferatumاٍلیي گسارغ از قبرذ 

 ایراى
 اٍلیي کٌگرُ قبرذ ؼٌبظی ایراى

 اٍلیي کٌگرُ قبرذ ؼٌبظی ایراى ارزیببی یک قبرذ هبیکَریسی آربَظکَالر بِ هٌظَر کٌترل پصهردگی ٍرتیعیلیَهی پٌبِ

 اٍلیي کٌگرُ قبرذ ؼٌبظی ایراى هٌغقِ ظیعتبى ؼٌبظبیی قبرچْبی هرتبظ بب بَتِ هیری خربسُ در

بر اظبض  gf-677تؽخیص فیتَپالظوبّبی ّوراُ بب بیوبریْبی خبرٍک ببدام خفر ٍ 

 ػالئن بیوبری در گیبُ پرٍاًػ
 بیعت ٍ یکویي کٌگرُ گیبّپسؼکی ایراى

 آرسثبیجبى جٌَة ّبی تبوستبى دس Pratylenchidae خبًَادُ گیبّی اًگل ّبی ًوبتذ فَى شٌبسبیی
 غشثی

 ٍ صیست هحیط دس ًَیي ّبی یبفتِ ّوبیشاٍلیي     
 وشبٍسصی ّبی اوَسیستن

 Heterorhabditis bacteriophora ٍ feltia ّبی ًوبتَد بیوبرگری اثر

Steinernema 

 آزهبیؽگبُ در Agrotis segetum بر عَقِ کرم کٌترل در

ّوبیش هلی گیبّبى داسٍیی طت سٌتی ٍ اٍلیي 

 اسگبًیهوشبٍسصی 

 Dolichodoridae ٍ Anguinidaeخبًَادُ  دٍ گیبّی اًگل ّبی ًوبتذ اص گًَِ پٌج شٌبسبیی
 غشثی آرسثبیجبى جٌَة ّبی تبوستبى

 ٍ صیست هحیط دس ًَیي ّبی اٍلیي ّوبیش یبفتِ    
 وشبٍسصی ّبی اوَسیستن

APPLICATION OF PLANT PRODUCTS TO CONTROL OF 

SOME SOILBORN FUNGAL PATHOGENS 

 

4
th

 world congress on allelopathy, 

wagga wagga, Australia 



 کبرؼٌبظی گیبّیثیَشیوی 

 کبرؼٌبظی صیست شٌبسی ػوَهی

 کبرؼٌبظی ثیوبسیْبی گیبّبى صساػی

 کبرؼٌبظی ثیوبسیْبی گیبّبى صیٌتی ٍ جبلیضی

 کبرؼٌبظی ثیوبسیْبی دسختبى هیَُ

 کبرؼٌبظی ثیوبسیْبی ٍیشٍسی ٍ ثبوتشیبیی گیبّبى

 کبرؼٌبظی اصَل وٌتشل ثیوبسیْبی گیبّی

 کبرؼٌبظی سن شٌبسی

 کبرؼٌبظی ارؼذ ًوبتَدشٌبسی ٍ ًوبتَدّبی اًگل گیبّی اصَل

 کبرؼٌبظی ارؼذ ثیوبسی شٌبسی ثزس

 کبرؼٌبظی ارؼذ هذیشیت اوَلَطیه ثیوبسیْبی گیبّی

 کبرؼٌبظی ارؼذ هسئلِ هخصَص

 کبرؼٌبظی ارؼذ سویٌبس

 دکتری یىَسیضاام

 دکتری طًتیه ثیوبسیضایی ػَاهل ثیوبسیضای گیبّی

 :ؼرکت در کبرگبّْبی آهَزؼی  برگساری ٍ

 هحل برگساری آهَزؼی  ػٌَاى کبرگبُ

 داًؽگبُ زابل  (هدری)    آؼٌبیی بب رٍؼْبی هببرزُ بیَلَشیک بب بیوبریْبی گیبّی

پصٍّؽکذُ فٌبٍری زیعتی داًؽگبُ فردٍظی  Real-time PCRهیکرٍ ارگبًیسهْب ٍ اًذازُ گیری بیبى شى بب رٍغ تؽخیص کوی 

 هؽْذ

 داًؽگبُ زابل اًَاع رٍؼْبی کبریَتبیپیٌگ در هَخَدات زًذُ

 داًؽگبُ زابل ٍ کبربرد آى در ػلَم کؽبٍرزی SASآؼٌبیی بب ًرم افسار 

 داًؽگبُ زابل در کؽبٍرزی ٍ هٌببغ عبیؼی GIS  ٍRSکبربرد 

 داًؽگبُ زابل بیَتکٌَلَشی ٍ هٌْذظی شًتیک خبًَری

 ًؽگبُ زابلدا تکثیر ٍ پرٍرغ قبرچْبی خَراکی

پصٍّؽکذُ فٌبٍری زیعتی داًؽگبُ فردٍظی  پردازغ ٍ آًبلیساعالػبت خبم تَالی ّبی اظیذ ًَکلئیک ،ٍیرایػ

 هؽْذ

 کرج پصٍّؽکذُ بیَتکٌَلَشی کؽبٍرزی ٍ بیَکٌترل آفبت ٍ بیوبریْبی گیبّیبیَتکٌَلَشی ػَاهل هیکرٍبی 

پصٍّؽگبُ هلی هٌْذظی شًتیک کلًَیٌگ ٍ اًتقبل شى 

 :فرصتْبی هغبلؼبتی 

 زهبى هحل

 Departmant of plant biology University Of Turin -Italy 2010 

 

 

 

 



 :ػضَیت ّب 

 زهبى هحل

  1379 ظبزهبى بعیح اظبتیذ 

 ایراى اًدوي بیوبری ؼٌبظی گیبّی

 

1385 

International society of Allelopathy 

 

2005 

 

 :ثبت ّب 

 (Accession number)ؼوبرُ دظترظی هحل ثبت ػٌَاى

Bacillus tequilensis strain bt7 

16S ribosomal RNA gene, partial 

            sequence. 

NCBI KF234783 

Bacillus tequilensis strain bt10 

16S ribosomal RNA gene, partial 

            sequence. 

NCBI KF234784 

 : ٍظبزهبًی اداری پعتْبی

 ردیف
 کبر هحل ؼْر ظبزهبًی پعت

 تبریخ
 داًؽگبُ یب هَظعِ ًبم

 خبتوِ ؼرٍع

 داًؽگبُ زابل 1383 1382 زابل هؼبٍى هذیر کل پصٍّؽی داًؽگبُ 1

هذیر کل اهَر داًؽدَیبى ؼبّذ ٍ  2

  ایثبرگر داًؽگبُ
 

 داًؽگبُ زابل 1386 1383 زابل 

3 
  هذیر گرٍُ گیبّپسؼکی

 
 داًؽگبُ زابل 1392 1390 زابل

4 
ظرپرظت آهَزؼکذُ کؽبٍرزی 

 ظربیؽِ
 داًؽگبُ بیرخٌذ 1393 1393 ظربیؽِ

 داًؽگبُ بیرخٌذ 1397 1393 ظرایبى ظرپرظت داًؽکذُ کؽبٍرزی ظرایبى 5

 


