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 :رونیگراس اگروپ يبوم يها تیجمع لیپتانس يبررس عنوان رساله (Agropyron cristatum 

(L.) Gaertn.) چمن کم نهاده يبه منظور معرف 

 کارشناسی ارشد 

 ( 6631-6611دانشگاه فردوسي مشهد) 

 گرایش: گیاهان زینتي 

 :هاي اینبرد اطلسي براي صفات بررسي هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیري الین  عنوان پایان نامه

 02زینتي و رویشي. نمره پایان نامه 

 کارشناسی

 ( 6611-6611دانشگاه فردوسي مشهد) 

 مهندسي علوم و مهندسي باغباني 

 

 تخصصی های زمینه

  ،پرورش و تولید انواع گیاهان زینتي شامل گل هاي فصلي، گل هاي شاخه بریده، گیاهان پیازي

 ، کاکتوس ها و گیاهان گوشتيگیاهان آپارتماني و گلداني

 تولید و پرورش درختان و درختچه هاي زینتي 

 احداث، نگهداري و مدیریت چمن 

 تولید و پرورش گیاهان پوششي 

 طراحي تخصصي فضاي سبز 

  پارک ها و ...اداري ،اجراي فضاهاي سبز خانگي، ویالیي ، 

  پرورش و تولید قارچ صدفي و تکمه اي 

 و گیاهان دارویي جاتسبزي و صیفي خانه اي مانند پرورش و تولید محصوالت گل 
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 بذر هیبرید انواع اصالح و تولید 

 نگهداري فضاهاي سبز شهري 

 تولید انواع نشاهاي محصوالت باغي 

 

  تحقیقاتیزمینه های 

 گیاهان زینتي فیزیولوژي 

  تنش هاي محیطي در گیاهان زینتي 

 مدیریت چمن 

  تغذیه گیاهان زینتي 

 ینتياصالح گیاهان ز 

 

 دروس تدریس شده

  چمن و گیاهان پوششي، درختان و درختچه هاي زینتي، اصالح 2، گیاهان زینتي 6گیاهان زینتي ،

تولید و بهره برداري مباني گیاهان دارویي، تنش هاي محیطي در علوم باغي، گیاهان باغي تکمیلي، 

 ماتیک گیاهيي، آناتومي و فیزیولوژي گیاهي، مورفولوژي و سیستیگیاهان دارو

 

 مقام ها و افتخارات

  رتبه دومفارغ التحصیل مقطع کارشناسي به عنوان دانشجوي ممتاز با کسب 

  رتبه اولفارغ التحصیل مقطع کارشناسي ارشد به عنوان دانشجوي ممتاز با کسب 

  31در آزمون سراسري دکتري سال  رتبه چهارمکسب 
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 گواهی های اخذ شده

 ي سبز نرم افزار طراحي فضاDeluxe 6  

  مدرک زبانMCHE  

  تدوین برنامه کاري(Business Plan)  

 کارگاه آموزشي آشنایي عملي با مطالعات کاریوتایپي 

 .کارگاه آموزشي ایمني کار در آزمایشگاه 

 

 کارگاه ها

  برگزاري کارگاه هاي آموزش گیاهان زینتي و فضاي سبز شامل گیاهان فصلي و فضاي باز، آپارتماني

 6613کاکتوس ها در سطح پارک هاي شهر مشهد،  و

  برگزاري کارگاه هاي آموزش گیاهان دارویي، قارچ صدفي و تکمه اي در سطح پارک هاي شهر

 6613مشهد، 

  ،6613برگزاري کارگاه گیاهان آپارتماني در نمایشگاه بین المللي گل و گیاه مشهد. 

 6631د در سال در دانشگاه بیرجن برگزاري کارگاه طراحي فضاي سبز 

  6631در دانشگاه بیرجند در سال برگزاري کارگاه تراریوم 

 

 سوابق اجرایی

  6631عضو کمیته و ناظر فضاي سبز دانشگاه بیرجند در سال 

  6631ناظر باغ اناري دانشگاه بیرجند در سال   

 عضو شوراي راهبردي مدیریت سبز دانشگاه بیرجند 
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 سوابق حرفه ای

 زمان پارک هاي شهرداري مشهد در قالب شرکت پیمانکاري فضاي سبزهمکاري با سا 

  همکاري با مزرعه نمونه آستان قدس رضوي 

 همکاري با شرکت تولید بذر  

 

 طرح های پژوهشی 

بررسي اثر تیمارهاي سالیسیلیک اسید بر . 1931بیات، ح. تهراني فر، ع. وحدتي، ن، سالح ورزي، ي.  -6

   ني پر مصرف و مهم ایران. دانشگاه فردوسي مشهد.عمر گلجایي گل هاي برید

علیرضایي، م. تاثیر ترکیبات شیمیایي مختلف بر کاهش اثرات مخرب سرمازدگي  بیات، ح.نعمتي، ح.  -2

 . 6631دیررس بهاره در درختان میوه. دانشگاه فردوسي مشهد. 

ازت،  یيایمیش يسطوح مختلف کودها ریتأث يبررسنقندر، م.  یيرضایفرد، م. ح. و عل ينیح.، ام ات،یب -6

 Colchicumگل حسرت   يدر گونه وحش بنه و عملکرد ينتیز ،يشیرو اتیبر خصوص میفسفر و پتاس

kotschyi Boiss ،6631. 

 

 دکتری و ارشد کارشناسی های نامه پایان مشاوره و راهنمایی

 مورد 1 تخصصي ارشد نامه پایان مشاوره و راهنمایي -

 

 داخلی  جالتمدر شده منتشر مقاالت 

بر  دیاس کیلیسیسال يکاربرد بذر ریتاث. 6636مرداني، ح. آرویي، ح. سالح ورزي، ي.  بیات، ح. -6

 :61ي، اهیعلوم گ يپژوهشهامجله ي. تنش خشک طیتحت شرا اریخ يکیولوژیزیو ف يکیمورفولوژ اتیخصوص

11-16. 
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رشد و برخي خصوصیات فیزیولوژیکي  . تاثیر سیلیسیوم بر6636. نعمتي، ح. سالح ورزي، ي. ح، بیات -2

 .61-61: 21ي )علوم و صنایع کشاورزي(، علوم باغبانمجله اطلسي ایراني. 

بر رشد و  دیاس کیلیسیسال ریتاث .6636. تهراني فر، ع. وحدتي، ن، سالح ورزي، ي ح. . نعمتي،ح، بیات -6

 .01-16: 6ت هاي گلخانه اي، علوم و فنون کش. يتنش شور طیتحت شرا يرانیا ياطلس ينتیز اتیخصوص

تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویي بر افزایش  .6631ي، ن. وحدتم. شور، م.  ي،زیعز بیات، ح. -1

 .631-611: 20ي )علوم و صنایع کشاورزي(، علوم باغبانمجله ماندگاري گل شاخه بریده میخک. 

بررسي هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیري . 6632 . نعمتي، ح. باقري، ع. تهراني فر، ع. ساعي، م.ح، بیات -0

 .603-611: 23 ،نهال و بذر )نهال و بذر( يمجله به نژادالین هاي اینبرد اطلسي براي صفات زینتي. 

و  يکیمورفولوژ اتیبر خصوص دیاس کیلیسیسال ریتاث. 6631م.  ي،زیعز بیات، ح.مرداني، ح.  -1

 .621-621: 20)علوم و صنایع کشاورزي(،  يعلوم باغبان مجله. يتنش خشک طیتحت شرا اریخ يکیولوژیزیف

بر عملکرد  تروژنیسطوح مختلف ن ریتاث .6631. ، حاتیب ، م.شور ش. ،رضازاده ح، یي،آرو یي، م.رضایعل -1

ي )علوم و صنایع علوم باغبانمجله  .کومیکلش یيدارو اهیدر کشت بدون خاک گ نیس يکلش زانیکورم و م

 .166-120: 20کشاورزي(،

تاثیر سیلیسیوم بر تبخیر و تعرق، زیست توده  .6636نعمتي، ح. سالح ورزي، ي. عبداللهي، ع.  ح.بیات،  -1

-06: 1فصلنامه علمي پژوهشي گیاه و زیست بوم، . (Petunia hybridaو عملکرد زایشي اطلسي ایراني )

16.. 

بذر و  زني بر جوانه مویسیلیس مارتی شیاثر پ. 6636، ح. و آرویي، ح. بیاتي، ز.، صادقي، م.ص.، آذر -3

 . 6-66: 61، داریپا يکشاورز ننوی دانش نامهفصلي. تنش شور طیبذور خربزه در شرا اهچهیرشد گ

زني بذر و  هاي خشکي و شوري بر ویژگیهاي جوانه تاثیر تنش. 6631 .ح ،بیات . وح. م ،امیني فرد -61

 .12-16 :1 ،تحقیقات بذر .رشد گیاهچه شاهي

زني بذر  تاثیر سطوح مختلف فلزهاي سنگین بر جوانه .6631 .ح. م ،امیني فرد حمامي، ح. و .،ح ،بیات -66

  .01-11: 1تحقیقات بذر،  .و رشد گیاهچه لولیوم پرنه
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هفته  کی یيو حذف محلول غذا تروژنین ریتأث. 6631 .ح ،بیات . وج.س ،طباطبایي، .ص.م ،يصادق -62

 علوم باغباني، .(Spinacia oleraceae Lاسفناج ). يرشد اتیو خصوص تراتیقبل از برداشت برتجمع ن

66 :661-611. 

 و رشد بذر، زني جوانه خصوصیات بر شوري و خشکي هاي تنش . تأثیر6631. ح.م ،امیني فرد .ح، بیات -66

. فصلنامه علوم و (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture) چمني مینا گیاهچه پرولین محتواي

  .621-611: 0تحیقیقات بذر ایران، 

بر  NPKوري سوخ در غلظتهاي مختلف کود کامل  تأثیر زمان غوطه. 6631، ح. بیاتانفجاري، م.  -61

هاي  علوم و فنون کشت. (Polianthes tuberosa L. cv. Double)فات کمي و کیفي گل مریم ص

 .16-06: 3، اي گلخانه

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج کارتنوئیدهاي . 6631. ح ،بیات. ح.م ،، امیني فرد.ر ،دهقان تنها -60

. علوم و صنایع غذایي فلفل قرمز و بهینه سازي شرایط استخراج به روش سطح پاسخ بتاکاروتن و لیکوپن از

 . 610-611: 12ایران، 

آب ) تأثیر تیمارهاي پس از برداشت. 6631. ح ،بیات. ح.م ،سیاري زهان ،.ف ،ي نژادمراد ،.م ،عبدالهي -61

بندي بر خصوصیات کیفي میوه تازه زرشک  و بسته (سالیسیلیک گرم، اسید آسکوربیک و اسید

 .66-26: 16. علوم و صنایع غذایي ایران، (.Berberis vulgaris L)بیدانه

بررسي تاثیر کودهاي اسید فولویک و . 6631ح. و مرادي نژاد، ف.  ،بیاتم.،  امیني فرد، م. ح.، غالمي، -61

 هاي فتوسنتزي گیاه دارویي اکسیداني و رنگیزه فالونوئیدي، فعالیت آنتي اسید آمینه بر ترکیبات فنلي،

Coriandrum sativum L20-11: 1دارویي،  گیاهان اکوفیتوشیمي . فصلنامه. 

 و فسفر نیتروژن، شیمیایي کودهاي . تأثیر6631نقندر، م.  علیرضایي . وح م. فرد، ح.، امیني ،بیات -61

 Colchicumدر گونه وحشي گل حسرت ) بنه عملکرد و زینتي رویشي، خصوصیات برخي بر پتاسیم

kotschyi Bioss363-311 :13ایران،  باغباني (. علوم. 
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 شرایط سازي . بهینه6631، ر. کاراژیان . وح ،بیات ،.حم. ،، امیني فرد.ا، ، مهدیان.ر ،دهقان تنها -63

 در نوآوري ي نشریه پاسخ. سطح روش فراصوت به امواج از استفاده با قرمز فلفل فنلي ترکیبات استخراج

 . 10-30: 66غذایي،  وفناوري علوم

 یخ زدگي تنش به تحمل بر اسید سالیسیلیک و گلیسرول تأثیر .6631نقندر، م.  علیرضایي و ح. ،بیات -21

-660 : 3، نشریه تولید و فرآوري محصوالت زراعي و باغي .(.Petunia hybrida Lایراني ) اطلسي گل

620. 

و  يخشک يتنش ها ریتأث .6631 .ف ،مرادي نژاد. ح. و م ،امیني فرد، ح.، تبیا.، ع ،ناصري مقدم -26

علوم . (Narsicuss tazetta Lنرگس ) اهیگ یيایمیوشیب يها يژگیاز و يو برخ يبر رشد، گلده يشور

 .106-111: 66، (يکشاورز عی)علوم و صنا يباغبان

 Narcissusعصاره نرگس ) يبیدگرآس ریتأث .6631. ح. م ،امیني فرد. و ع ،ناصري مقدم، ح.، تبیا -22

tazetta Lرونیاگروپ کیولوژیزیو ف يرشد ،يزن جوانه اتی( برخصوص (Agropyron repens و )والفی 

 .1 :113-101. (Avena fatua) يوحش

 Capsicum) نیریبذر فلفل ش يزن جوانه اتیخصوص يبررس .6631ح.  ،اتیب . وح.م ،فرد ينیام -26

annuum613-661 :1. پژوهش هاي بذر ایران، يو خشک يشور ماری( تحت ت. 

 يو شور يخشک ياثر تنش ها .6633 ، ح.، امیني فرد، م. ح. و مرادي نژاد، فبیاتناصري مقدم، ع.,  -21

 .Narcissus tazzeta cv) در گل نرگس شهال-ها ونیو غلظت  یيایمیش ستیز راتییگل، تغ تیفیبر ک

Shahla) .211-226: 21، (يعیو منابع طب ي)علوم کشاورز ياهیگ دیتول يپژوهش ها. 

 يو شور يخشک يها تنش ریتأث .6633 .ف ،مرادي نژاد. ح. و م ،امیني فرد ، ح.،تبیا ,.ع ،ناصري مقدم -20

. علوم باغباني  (  .Narsicuss tazetta L ) گل نرگس  يکیولوژیزیو ف يکیمورفولوژ اتیاز خصوص يبر برخ

 .13-31: 06ایران، 
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و  يدانیاکس يآنت تیفعال يابیارز. 6633. ع ،صمدزاده و .ح، بیات ،.ح ،زه قادري ،. ح.م ،فرد امیني -21

در واکنش به  (Trigonella foenum-graecum L) لهیشنبل یيدارو اهیگ یيایمیوشیب اتیخصوص

 .63-02: 60  فیزیولوژي محیطي گیاهي، .يتنش خشک تحت وپتاسیسولفات آهن و ب
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 مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها

تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویي بر افزایش  .6631ي، ن. وحدتم. شور، م.  ي،زیعز بیات، ح. -1

 .6631یخک. همایش ملي ایده هاي نو، ماندگاري گل شاخه بریده م

نعمتي، ح. سالح ورزي، ي. تاثیر سیلیسیوم بر خصوصیات مورفولوژیکي و بیو لوژیکي اطلسي  بیات، ح. -2

 .6613ایراني. همایش ملي ایده هاي نو، 

 اتیبر خصوص دیاس کیلیسیسال يکاربرد بذر ریتاثمرداني، ح. آرویي، ح. سالح ورزي، ي.  بیات، ح. -6

، محصول سالم دیو تول داریپا يکشاورزي. همایش تنش خشک طیتحت شرا اریخ يکیولوژیزیو ف يکیورفولوژم

6613. 

.  تاثیر اسانس هاي گیاهان دارویي آویشن شیرازي و ، حاتیب م. ي،زیعز ر. ،لیمدیگ .ر.ح ي،صباغ -1

 .6613رویي، ساري، . همایش گیاهان داخوشاریزه بر افزایش ماندگاري گل شاخه بریده لیسیانتوس

. بررسي ویژگیهاي دارویي و وضعیت پراکنش برخي گیاهان ، حاتیب ي، م.زیعزي، ا. عل دیز ح. ي،مردان -0 

 .6613بومي در استان چهارمحال بختیاري. همایش گیاهان دارویي، ساري، 

و  يکیرفولوژمو اتیبر خصوص دیاس کیلیسیسالاسپري برگي  ریتاثم.  ي،زیعز بیات، ح.مرداني، ح.  -1

 . 6613، محصول سالم دیو تول داریپا يکشاورزي. همایش تنش خشک طیتحت شرا اریخ يکیولوژیزیف

. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و ، حاتیب ، م.شور ش. ،رضازاده ح، یي،آرو یي، م.رضایعل -1

 .6613ان دارویي، ساري، میزان کلشي سین در کشت بدون خاک گیاه دارویي کلشیکوم. همایش گیاه
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 دیاس کیتیبوتر ندولیمختلف ا يمارهایقطر قلمه و ت ریتاثسوره، ش. تهراني فر، ع.  بیات، ح.مرداني، ح.  -1

 .6631. همایش ملي ایده هاي نو، (Populus deltoidesصنوبر گونه ) يقلمه ها يرشد يبر شاخص ها

. تغییر میزان کلشي سین و تغییرات وزن خشک ، حاتیب ، م.شور ش. ،رضازاده ح، یي،آرو یي، م.رضایعل -3

طي مراحل مختلف نموي در دو گونه سورنجان بومي ایران. هفتمین کنگره علوم باغباني ایران، اصفهان، 

6631. 

نعمتي، ح. تاریخ کشت بر عملکرد گوجه فرنگي در  بیات، ح. ، س.م.سعادت م. ي،قصاب محمد آباد -61

 .6631هفتمین کنگره علوم باغباني ایران، اصفهان،  شرایط آب و هوایي مشهد.

نعمتي، ح. سالح ورزي، ي. علیرضایي، م. تاثیر سیلیسیوم بر تبخیر و تعرق، زیست توده و  بیات، ح. -66

 . 6631عملکرد زایشي اطلسي ایراني. هفتمین کنگره علوم باغباني ایران، اصفهان، 

 خصوصیات بر اسید سالیسیلیک دتي، ن، سالح ورزي، ي. تاثیرنعمتي، ح. تهراني فر، ع. وح بیات، ح. -62

شوري. هفتمین کنگره علوم باغباني ایران،  تنش شرایط اطلسي ایراني تحت فیزیولوژیکي و مورفولوژیکي

 .6631اصفهان، 

بر ماندگاري گل شاخه تاثیر اسانس هاي زیره سیاه و اکالیپتوس . 6631. ح ،بیات و .ح. م، امیني فرد -66

 .ارائه مقاله کامل، پوستر، نخستین کنفرانس ملي توسعه کشاورزي، زمین سالم .بریده ژربرا

تاثیر اندازه سوخ بر خصوصیات مورفولوژیکي گل  .6631. ا .س ،ناصري . ح. وم ،امیني فرد .،ح ،بیات  -61

 .ها چالش و المللي توسعه پایدار راهکارهانرگس، ارائه مقاله کامل، پوستر، دومین کنفرانس بین 

 فولوژیکي گل نرگس شیراز در شرایطبررسي خصوصیات مور .6631. ح ،بیات و .ح. م، امیني فرد -60

 ستین کنفرانس ملي توسعه کشاورزي،رویشگاهي و مزرعه اي خراسان جنوبي، ارائه مقاله کامل، پوستر، نخ

  .زمین سالم

 .وژیکي گل نرگس در شرایط آب و هوایي بیرجندبررسي مراحل فنول .6631. ح.م ،امیني فرد .،ح ،بیات -61

 .ها ارائه مقاله کامل، پوستر، دومین کنفرانس بین المللي توسعه پایدار راهکارها و چالش

بررسي سازگاري و قابلیت زینتي گونه وحشي . 6630 .ح. م ،امیني فرد . وم ،علیرضایي نقندر .،ح ،بیات -61
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ارائه مقاله کامل، پوستر، اولین کنگره بین المللي  .ه در شرایط مشهدگل حسرت به عنوان گیاه سوخوار پاییز

 .و دومین کنگره ملي گیاهان زینتي

تاثیر اسانس هاي گیاهي بر ماندگاري گل شاخه بریده میخک، ارائه  .6630.ح ،بیات و .ح. م، امیني فرد -61

 .اهان زینتيو دومین کنگره ملي گی مقاله کامل، پوستر، اولین کنگره بین المللي

تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات زینتي . 6630. م ،علیرضایي نقندرو  .ح. م ،امیني فرد .،ح ،بیات -63

ارائه مقاله کامل، پوستر، اولین کنگره بین المللي و دومین کنگره  .گل همیشه بهار تحت شرایط تنش شوري

 .ملي گیاهان زینتي

تاثیر کلسیم بر ویژگي هاي کمي و کیفي گل  .6631. ح ،بیات . وع ،عبداللهي سعدآباد .،س ،میرزاده -21

ارائه مقاله کامل، پوستر، دومین کنفرانس بین المللي مهندسي  .شاخه بریده رز رقم در کشت هیدروپونیک

  .کشاورزي و منابع طبیعي

خصوصیات کمي و  تاثیر سالیسیلیک اسید بر .6631. ع ،عبداللهي سعدآبادو  .ح ،بیات .،س ،میرزاده -26

ارائه مقاله کامل، پوستر، دومین کنفرانس بین  .کیفي گل شاخه بریده رز تحت شرایط کشت بدون خاک

 .المللي مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي

اثر تیمار آب گرم بر برخي . 6631 .ح ،بیات . وح.م ،سیاري زهان .،م ،عبدالهي .،ف ،مرادي نژاد -22

ارائه مقاله کامل، پوستر، نخستین کنفرانس بین  .میوه تازه زرشک بي دانه ویژگیهاي شیمیایي و کیفي

  تهران. .المللي و دهمین کنگره ملي علوم باغباني ایران

تاثیر تنش خشکي بر جوانه زني بذر و رشد گیاهچه هاي . 6631، ح. و آراسته، ف. بیاتدقیقي، س.،  -26

ره نخستین کنفرانس بین المللي و دهمین کنگارائه مقاله کامل، پوستر، . (.Viola tricolor L) بنفشه

 تهران. .ملي علوم باغباني ایران

بررسي مطالعات سیتوژنتیک مولکولي در شناسایي کرموزوم . 6631. ه، حبیبي، ح. و بیاتدقیقي، س.،  -21

نخستین کنفرانس بین المللي و ارائه مقاله کامل، پوستر، . S45همراه کاربرد پروب هاي ارقام مختلف رز به

 تهران. .ره ملي علوم باغباني ایراندهمین کنگ
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 اثرات آللوپاتیک گیاه نرگس شیراز. 6631امیني فرد، م. ح.  ناصري مقدم، ع. و  ،ح. ،بیات -20
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