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 دانشگاه بیرجند

 

 دانشگاه بيرجند دانشکده کشاورزی
  اعضای هيات علمی و پژوهشی آموزشیخالصه سوابق 

 

 مشخصات فردی 

 بهدانی محمدعلی  : نام خانوادگی و نام 

 1343             :تاريخ تولد 

 :بيرجند -خراسان جنوبی           محل اقامت 

 استاد             :رتبه علمیم 

 : گروه زراعت و اصالح نباتات.  -دانشکده کشاورزی -دانشگاه بيرجند              محل کار 

 :زعفرانپژوهشی مدير گروه            سمت فعلی 

 9719113944: کد پستی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بيرجند -بيرجند      :آدرس مکاتبه 

  تماساطالعات 

 

  :05632254050شماره دورنگار:                       05632254045تلفن محل کار 

  :پست الکترونيک:                    09155612167تلفن همراه mabehdani@birjand.ac.ir 

 :تحصيالت دانشگاهی 

 دکتری تخصصی

 :1384 -اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد –زراعت     رشته 

 :استان خراساندر  زعفرانبندی اکولوژيكی و پايش نوسانات عملكرد پهنه  عنوان رساله دکتری 

 :فرصت مطالعاتی University of Western Australia 

 کارشناسی ارشد

  :1374 دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، –زراعت رشته  

 :عملكرداثر آن بر عملكرد و اجزاء بررسی رقابت بین ژنوتیپهای سويا و  عنوان پايان نامه 

 کارشناسی

 :1370دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،  – زراعت و اصالح نباتات   رشته 

 

  سوابق عضويت 

 9/1/1400: به روز رساني تاريخ
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 با درجه علمی  زعفرانهای نشريه پژوهشو عضو هیات تحريريه اندازی، سردبیر و مدير مسئول مسئول راه(

 ISC)1392پژوهشی و –

  های محیطی در علوم زراعیتحريريه مجله تنشعضو هیات 

 دانشگاه فردوسی مشهد( های زراعی ايرانعضو هیات تحريريه مجله پژوهش( 

 خراسان  )سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی عضو هیات تحريريه مجله ترويجی زرشک و عناب

 (جنوبی

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری  کارشناس رسمی دادگستری 

 انجمن زراعت و اصالح نباتات ايران عضو 

  زعفرانعلوم عضو جمعیت ايرانی 

  ايران زعفرانعضو کمیته فنی ملی 

 :زمينه تخصصی 

 وگیاهان دارويی زعفران تحقیقات 

  گیاهان ويژه 

 گیاهان دارويی 

 مطالعات گیاهان روغنی 

  و آمايش سرزمین بندی اکولوژيكیپهنه 

  گیاهی و تولید ارگانیکمطالعات اکولوژيكی آب و خاک، تغذيه 

 تدريس دروس   :ایفعاليتهای حرفه 

 زراعت عمومی    -1

 زراعت غالت     -2

 زراعت نباتات صنعتی   -3

 فیزيولوژی گیاهان زراعی     -4

 اکولوژی عمومی     -5

 عملیات کشاورزی    -6

 مبانی کشاورزی پايدار     -7

 اکوفیزيولوژی علفهای هرز )کارشناسی ارشد(    -8

 تحقیق)کارشناسی ارشد(روش     -9

 مباحث نوين )کارشناسی ارشد( -10

 )کارشناسی ارشد(گیاهان زراعی  اکولوژی -11

 زراعت تكمیلی )کارشناسی ارشد( -12

 زراعت ارگانیک )کارشناسی ارشد( -13

 های آزاد در کشاورزی پايدار )کارشناسی ارشد(بحث -14
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 اکولوژی سیستم های زراعی)دکتری( -15

 اعت ارگانیک)دکتری(زر      -16

 پايدار بوم نظام های زراعی)دکتری(مديريت  -17

 تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی)دکتری( -18

 های دانشگاهیفعاليت 

 19/1/75لغايت  14/8/74مدير امور پژوهشی دانشگاه بیرجند  -1

  1/7/75لغايت  20/1/75مدير امور دانشجويی دانشگاه بیرجند  -2

 11/4/79لغايت  2/7/75رئیس دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند  -3

 17/9/85لغايت  16/11/84  مدير امور پژوهشی دانشگاه بیرجند -4

 15/1/90لغايت  18/9/85رئیس دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند -5

 13/4/95لغايت  15/1/90معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند  -6

 تاکنون 1386دانشگاه بیرجند زعفرانمدير گروه پژوهشی  -7

 طی دوران مسولیت  بیرجند و کمیته منتخب دانشگاه کمیته منتخب ترفیعات دانشكده کشاورزی و دبیر عضو -8

مسئول کمیته پشتیبانی در کمیته اجرايی اولین کارگاه آموزشی بین المللی تولید علوفه و محصوالت زراعی  -9

 (1385با استفاده از آب شور در مناطق خشک )

 (1385ند )ی زيست فناوری دانشگاه بیرجعضو کمیته -10

 (1385مسئول پیگیری ايجاد رشته کارشناسی ارشد زراعت ) -11

 (1385دانشگاه بیرجند ) زعفراناندازی گروه پژوهشی راه اخذ مجوز قطعی و مسئول تاسیس و -12

 (1387تاسیس رشته دکتری زراعت ) مسئول پیگیری و -13

وزير و رياسووت سووازمان )با ابالغ معاون محترم  عضووو کمیته پژوهشووی سووازمان هواشووناسووی خراسووان جنوبی -14

 (1386هواشناسی کشور

 (1387نظر دانشگاهی ) عضو کارگروه تخصصی امور زيربنايی استان خراسان جنوبی به عنوان صاحب -15

های محیطی در علوم کشوواورزی دانشووگاه قائم مقام دبیر و مسووئول کمیته پشووتیبانی اولین همايش ملی تنش -16

 .1388بیرجند. 

 علمی دانشگاه بیرجند.عضو کارگروه بررسی توانايی  -17

 های بازرگانی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی.عضو هسته مطالعات و پژوهش -18

 عضو شورای نظارت و ارزيابی آموزش عالی استان. -19

  1389ايران )معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری( زعفرانعضو کانون هماهنگی دانش و صنعت  -20

 .85ای از سال هامی آب منطقههای مطالعاتی شرکت سارزياب و داور گزارش -21

 1391دبیر کمیته علمی همايش علمی پدافند غیر عامل خراسان جنوبی -22

  عضو هیات مديره انجمن ارگانیک شاخه خراسان جنوبی -23

تاسیس آزمايشگاه تحقیقات عالی زعفران و عضويت در شبكه آزمايشگاههای فناوری راهبردی معاونت علمی و  -24

  1389فناوری رياست جمهوری
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 95خرداد  1393عضو شورای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از آبان  -25

 1/1393تا  1/1390ايران از  زعفرانعضو اصلی هیات مديره جمعیت ايرانی علوم  -26

 …تا  1395عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه از  رئیس و -27

 1397عضو هیات ممیزه دانشگاه از  -28

 تاکنون 23/2/98و  (13/4/95 لغايت1385)شورای دانشگاه حقیقی عضو  -29

 و عناوين: جوايز 

 1378پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند سال  -1

 1386رتبه دوم ششمین جشنواره علمی پژوهشی فردوسی در بخش پايان نامه دکتری  -2

 1386( زعفران) کسب عنوان مقاله برگزيده سومین جشنواره ملی طالی سرخ -3

)پايان نامه خانم بی  فردوسی در بخش پايان نامه کارشناسی ارشدرتبه سوم هشتمین جشنواره علمی پژوهشی  -4

 ( 1390محمدعلی بهدانی  استاد راهنما: بی الهه موسوی فر،

های طبیعی و طب سنتی برگزيده علمی نخستین جشنواره و نمايشگاه ملی گیاهان دارويی فرآورده -5

 تی ايرانی.معاونت علمی و فناوری رياست( .ستاد توسعه گیاهان دارويی و طب سن1391خرداد 24الی21ايران)

 جمهوری

 1391استاد نمونه دانشگاه بیرجند سال  -6

 1391سال پژوهشگر برگزيده استان خراسان جنوبی -7

مدير پژوهشی برتر دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و  -8

 1392سال   فناوران برتر کشوری

 1394نمونه دانشگاه بیرجند سال پژوهشگر  -9

 1396سال در پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند  -10

 1396سال  پژوهشگر برتر استان خراسان جنوبی -11

 1397سال  پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند -12

 1399سال  استاد نمونه دانشگاه بیرجند -13
 

 :کارگاهای آموزشی 

 .1375. کارگاه روش تحقیق دانشگاه بیرجند -1

دانشگاه بیرجند ومرکز علوم وتحقیقات کشورهای غیر . المللی استفاده از آبهای شور در تولید علوفهکارگاه بین -2

  1385 متعهد.
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  1385.دانشگاه بیرجند.GPSکارگاه آموزشی آشنايی با  -3

 .1388های ترجمه. دانشگاه بیرجند. اصول و روش -4

 .1388گیاهان دارويی. دانشگاه شهید بهشتی. کارگاه تئوری آموزشی گیاهان دارويی. شبكه ملی پژوهش و فناوری  -5

های کنترل کیفیت. شبكه ملی پژوهش و گیاهان دارويی و آشنايی با روش کارگاه عملی تهیه اسانس و عصاره -6

 .1388دانشگاه شهید بهشتی.  -فناوری گیاهان دارويی

کشوواورزی ارگانیک  کارگاه آموزشووی تخصووصووی تولید و فرآوری محصوووالت کشوواورزی ارگانیک. مرکز پژوهشووی -7

 .1389دانشگاه فردوسی مشهد. 

 1391کارگاه آموزشی چشم انداز برنامه ريزی درسی در ايران و چالش های پیش رو. دانشگاه بیرجند. -8

 کارگاههای متعدد آموزش الكترونیک )آموزش مجازی( -9

 

 سوابق پژوهشی

 الف: تاليف وترجمه کتاب

 .انتشارات آيیژ .1390.بهدانی، محمدعلی .)تالیف( اصول زراعت -1

 و حمیدرضا فالحی. بهدانی، محمدعلی، انتشارات دانشگاه بیرجند، 1393گیاهان آينده )ترجمه(،  -2

 و آرزمجو، الیاس. محمدعلی بهدانی،، انتشارات فكر بكر، 1393، ها و تغذيه گیاهان زراعی )ترجمه(روی در خاک-3

، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، فالحی، حمیدرضا؛ رضوانی مقدم، 1394اصول و مبانی ترسیب کربن )تالیف(،  -4

 پور، سعید و ياری، علیرضا.؛ اقحوانی شجری، مهسا؛ جاهدیبهدانی، محمدعلیپرويز؛ 

، بهدانی بیرجند،، انتشارات دانشگاه 1394، )تالیف( های پژوهشی، دانش فنی مبتنی بر رهیافتزعفران -5

 ، حمیدرضا.فالحی و محمدعلی

 بهدانی، (.با همكاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی. )1397. زعفرانآشنايی با دانش فنی تولید . 6

 ، محبوبه.سردارو حمیدرضا  ،فالحی محمدعلی؛

7. Behdani, M. A. 2011. Saffron (Crocus sativus). In: Future crops (PETER, K. V. eds). Vol. 1. Chapter 

11. DAYA Pub. New Delhi. 

8. Izanloo, A. and Behdani, M.A. 2017. Saffron (Crocus sativus). In: Genesis and Evolution of 

Horticultural Crops (PETER, K. V. eds). Vol. 1. Chapter 19. Kruger Brentt Pub. UK. 

 

 دستاورد علمی
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 .Capsule and tablet of organic saffron as anticancer .1397 ارگانیک زعفران قرص و کپسول :ثبت اختراع

  .ملیحه ،پورغالمی؛ محمد، پورفردحسن؛ بهناز ،بهدانی؛ ريحانهر، هوشیا؛ نفیسه ،هوشیار، محمدعلی، بهدانی
 

 های تحقيقاتیطرح 

. بررسی اثر رقم و تراکم بر روی رشد و عملكرد گیاه گلرنگ 1372. محمدعلی .بهدانی ،محمدحسن .راشد محصل -1

 )طرح تحقیقاتی(. دانشگاه فردوسی مشهد.

های سويا و اثر آن بر عملكرد . بررسی رقابت بین ژنوتیپ1374 محمد حسن. راشد محصل. ،محمدعلی .بهدانی -2

 ی مشهد.(. دانشگاه فردوسپايان نامه و اجزاء عملكرد )طرح تحقیقاتی

. بررسی سیمای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1374. بهدانی، محمدعلیو  ج، مكانیكی ،پور، محمدحسن.کريم  -3

 شهرستان بیرجند و نهبندان )طرح تحقیقاتی(. دانشگاه بیرجند.

. بررسی اثر رقم و تراکم برعملكرد و اجزاء عملكرد گیاه کنجد 1375 ، م.فلكی ، غ.، ظاهری ؛بهدانی، محمدعلی -4

 .)طرح تحقیقاتی(. دانشگاه بیرجند

يابی عملكرد، اجزای عملكرد و خصوصیات موفولوژيک .ارز 1375. بهدانی، محمدعلیاسعديان،ا.ح ؛قربانی، م. و   -5

اسید در کشت مخلوط سريهای افزايشی و تاثیر پنبه و گیاه دارويی شاهدانه همراه با محلول پاشی کودی و هیومیک 

 )طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند(. .آن بر جمعیت میكروبی و مايكوريزی ريزوسفر

. بررسی و امكان توسعه آبیاری تحت فشار در جنوب 1376. بهدانی، محمدعلیو  ح..م، اصغر. نجفیمنتظر، علی  -6

 .اه بیرجند و سازمان کشاورزی خراسان(. دانشگخارج دانشگاهی خراسان )طرح تحقیقاتی

مصرف در مراحل برگی عناصر پرمصرف و کمپاشی. اثر محلول1377. بهدانی، محمدعلی و وحیدسید اسالمی، -7

 عملكرد ارقام پنبه )طرح تحقیقاتی(. دانشگاه بیرجند.عملكرد و اجزاءمختلف رشد بر روی رشد، 

عملكرد ارقام گلرنگ در  . بررسی تغییرات عملكرد و اجزاء1378 ، م.فلكیو  غ، اهریط. بهدانی، محمدعلی -8

 های مختلف کاشت )طرح تحقیقاتی(. دانشگاه بیرجندتاريخ

بندی اکولوژيكی و پايش نوسانات . پهنه1384. مهدی ،و نصیری محالتی ؛علیرضا ،کوچكی ؛بهدانی، محمدعلی -9

 .(. دانشگاه فردوسی مشهدپايان نامه )طرح تحقیقاتی . در استان خراسان زعفرانعملكرد 

بررسی امكان مكانیزاسیون مراحل جداسازی گلبرگها و  (1380-1384) .بهدانی، محمدعلی و خلیل ،خلیلی -10

 .1384-1380دانشگاه بیرجند. )طرح ملی(. زعفراناستخراج کالله 

های آبیاری بر عملكرد و اجزاء يمژبررسی ر. 1385، ا. ناصری م. و  جامی االحمدی. ،.بهدانی، محمدعلی -11

 .دانشگاه بیرجند .)طرح تحقیقاتی(عملكرد ارقام گلرنگ. 

در  زعفرانسازی تولید بندی اکولوزيكی جهت بهینهرهیافت ناحیه. 1385. و همكاران بهدانی، محمدعلی -12

دانشگاه بیرجند با همكاری ، کشورسازمان مديريت وبرنامه ريزی  ه سفارشب)طرح خارج دانشگاهی( خراسان جنوبی. 

 .و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

 .دانشگاه بیرجند .زعفرانسازی روند تخصیص مواد فتوسنتزی در . مدل1386و همكاران.  بهدانی، محمدعلی -13

 )طرح تحقیقاتی(
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. مطالعات جامع تولید و صادرات گیاهان 1388اسالمی، سید وحید و مهران صفايی.  ؛بهدانی، محمدعلی -14

 .سازمان بازرگانی خراسان جنوبی( به سفارشها. )طرح پژوهشی دارويی خراسان جنوبی مرحله اول بررسی قابلیت

هشی به )طرح پژو .(زعفران. ممیزی توسعه علوم )ممیزی علم 1392-1391و همكاران.  بهدانی، محمدعلی -15

 .سفارش معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری(

مطالعه شاخص های خشكسالی وتحلیل خشكسالی های گذشته  .1392-1391و همكاران.  بهدانی، محمدعلی -16

 .سازمان هواشناسی خراسان جنوبی( به سفارش)طرح پژوهشی  سال اخیر. 20در استان خراسان جنوبی طی 

 محیطی زيست و اجتماعی اقتصادی، اثرات بررسی. 1393-1391. بهدانی، محمدعلیفلكی، ملیحه و   -17

 .جنوبی خراسان استانداریبه سفارش طرح . جنوبی خراسان استان عشايری خانوارهای بر هايارانه هدفمندی

بررسی و تعیین مقدار عناصر میكرو و عناصر سنگین موجود در  .1393-1391و همكاران.  بهدانی، محمدعلی -18

 طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند(.) زعفرانخاک برخی مزارع چندساله 

تولید دانش فنی حاصل از طرح های پژوهشی خاتمه يافته و  1394-1392 و همكاران بهدانی، محمدعلی -19

فارش معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  ستاد )طرح پژوهشی به س تحويل آن به شرکت های دانش بنیان.

 توسعه گیاهان دارويی(.

ايران. )طرح پژوهشی به  زعفرانشناسی مطالعه تاريخی بوم 1395-1392و همكاران  بهدانی، محمدعلی -20

 سفارش معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ستاد توسعه گیاهان دارويی(.

)طرح  ارگانیک ايران. زعفراناستانداردسازی و تدوين دانش فنی   1395-1392 و همكاران بهدانی، محمدعلی -21

 پژوهشی به سفارش معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  ستاد توسعه گیاهان دارويی(.

. ژنتیكی های تنوع القاء و تكثیر جهت زعفران بافت کشت. 1393-1396. بهدانی، محمدعلیايزانلو، علی و  -22

 .جمهوری رياست فناوری و علمی معاونتطرح پژوهشی به سفارش 

های عمده )کروسین و اکولوژيكی و کمی متابولیت بررسی. 1393-1398و همكاران  بهدانی، محمدعلی -23

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم به سفارش  )طرح پژوهشی .کارگانیک و غیر ارگانی زعفرانپیكروکروسین( گیاه 

 .(فناوریتحقیقات و 

های هرز نظام ای علف. ارزيابی عملكرد، سالمت خاک و تنوع گونه1398 -1395و همكاران بهدانی، محمدعلی -24

 . طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند. درحال اجرا.زعفرانهای کم نهاده ،متوسط نهاده و پر نهاده رايج و ارگانیک 

تعیین نیاز آبی .1399. و شیرزادی،ف ف. آبادیحاجی  ؛محمدعلی، بهدانی؛ ع، شهیدی، ع؛ خاشعی سیوکی -25

)طرح و ضرايب يگانه و دو گانه گیاهی زعفران با استفاده از روش اليسیمتری)مطالعه موردی:دشت بیرجند(.

 پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند(.

26-  
 

  مشاور دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتریاستاد راهنما و 

. بررسی اثر نسبت های مختلف کشت مخلوط بر 1388زمانی، غ.ر. و عرب، غ.  ؛محمدعلی، بهدانی ؛منامداری، -1

عملكرد، اجزای عملكرد و خصوصیات کیفی ارقام سويا در شرايط آب و هوايی قائم شهر. پايان نامه کارشناسی ارشد. 

 دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
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. اثرات مقادير کود گوگرد و زمان 1388اليه. ح. و بشارتی ک محمدعلی، بهدانی ؛موسوی نیک، س.م ؛بناری، ع-2

کاربرد کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه 

 بیرجند.

. بررسی اثر شوری و روش های کاربرد نیتروزن بر عملكرد و 1388. محمدعلی، بهدانیزمانی، غ.ر. و  ؛فرشید، ر-3

 جزائ عملكرد گندم. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.ا

. تاثیر کاربرد گاليسین بتائین بر مراحل 1388و جامی االحمدی. م.  محمدعلی، بهدانی ؛اسالمی، س. و ؛علی، س-4

پايان نامه کارشناسی چوانه زنی و رشد رويشی دو گیاه ذرت و کلزا تحت شرايط تنش های شوری، خشكی و سرما. 

 ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

های گلرنگ . پاسخ ژنوتیپ1388جامی االحمدی، م. و حسینی بجد، م. س.  ؛ محمدعلی، بهدانی ؛فر، اموسوی-5

 د.بهاره به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زايشی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجن

بندی .پهنه1388و اينانلو، م.  محمدعلی، بهدانی ؛ثنايی نژاد،ح ؛موسوی بايگی، م؛کوزه گران،س -6

. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی GISدر خراسان جنوبی با استفاده از  زعفرانآگروکلیماتولوژيكی 

 دانشگاه فردوسی مشهد.

. بررسی اثر تنش خشكی 1389موسوی نیک، س. م. و محمودی، س.  ؛محمدعلی، بهدانی ؛جمالی رفسنجانی، م- 7

نامه کارشناسی ارشد. دانشكده و مقادير مختلف کود پتاسیم بر عملكرد، اجزای عملكرد و کیفیت گلرنگ. پايان

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

ر سطوح مختلف کود گوگرد . بررسی اث1389اسالمی، س. و. و زربان، ع. ا.  ؛محمدعلی، بهدانی ؛زهرايی، س. ف-8

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گلرنگ بهاره. پايان

. تاثیر کاشت گیاهان پوششی 1389. و محمودی، س. محمدعلی، بهدانی ؛جامی االحمدی، م ؛مويدی شهرکی، ع-9

 Carthamus tinctorius) ، اجزای عملكرد و عملكرد گیاه گلرنگزهر هایيكساله و مديريت خاکپوش بر کنترل علف

L. )پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند 

. بررسی رقايبت سلمه تره و پنبه در 1389و موسوی نیک، س.م.  محمدعلی، بهدانی ؛محمودی، س ؛وفی، م -10

 سطوح مختلف کود نیتروژن درمنطقه بیرجند. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

. مطالعه پايداری در 1389و مهدوی دامغانی، ع.  محمدعلیبهدانی،  ؛جامی االحمدی، م ؛حاتمی سردشتی، ز-11

بخش هايی از استان خراسان جنوبی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه  زعفرانکشت بوم های 

 بیرجند.

. بررسی تاثیر پرايمنگ بر خصوصیات جوانه 1389و جامی االحمدی، م.  محمدعلی بهدانی، ؛شافع، مصطفی-12

. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده (.Hyosyamus niger L) یه بذر، استقرار و رشد گیاه دارويی بنگدانهزنی، بن

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.
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های . ارزيابی بقا، عملكرد و کیفیت اسانس جمعیت1389امام، ی. و میرزا. م.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛نصیر زاده، ع-13

نامه کارشناسی ارشد. شهرستان شیراز. پايان( Thymus vulgaris,Th. daenesis , Th. kotschyanus) گونه 3مختلف 

 دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

. ارزيابی اثرات کودهای گوگردی و تیوباسیلوس  1390و جامی االحمدی، م.  محمدعلیبهدانی،  ؛نوربخش، ف-14

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.بر عملكرد کمی و کیفی گلرنگ بهاره. پايان

جوانه . بررسی اثر اسمو پرايمینگ و هیدرو پرايمینگ بر 1390و اسالمی، س. و.  محمدعلیبهدانی،  ؛دادمند، م-15

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.زنی و رشد گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی. پايان

ن ژ.اثرات سطوح محتلف کودهای نیترو1390و وکیلی، ع. محمدعلیبهدانی،  ؛فتحی نسری، م. ح؛ اصغرزاده، ف-16

 انشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.و فسفر بر ارش غذايی سیالژ گلرنگ. پايان نامه کارشناسی ارشد. د

. ارزيابی شاخص های پايداری خاک در 1390سیاری، م. ح. و محمودی، س.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛جاسمی، خ-17

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.شهرستان بیرجند. پايان زعفرانمزارع 

. ارزيابی کیفیت منابع آبی مورد 1390اکبرپور، ا. و محمودی، س.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛نصیری خراسانی، ن-18

. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده ARC GISمنطقه سربیشه با استفاده از  زعفراناستفاده در اگرواکوسیستم های 

 کشاورزی دانشگاه بیرجند.

بررسی اثر کود حیوانی و گوگرد و . 1390ح. و محمودی، س. ؛ سیاری، م.محمدعلیبهدانی،  ؛جاللی مقدس، ر-19

پايان  (..Helianthus annuus L) زمان استفاده انها بر خصوصیات رشد، عملكرد و خصوصیات کیفی دانه آفتابگردان

 نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

بیولوژيک، دامی و شیمیايی بر عملكرد  . تاثیر کودهای  1390. محمدعلیبهدانی، .، محمودی، س. و ؛بهامین، ص-20

 . پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.(.Helianthus annuus L) کمی و کیفی آفتابگردان

. تاثیر گاليسین بتائین بر موراحل 1390اسالمی. س.و. و سیاری زهان، م. ح.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛امیدوار، م-21

های تحت تنش (Glycine Max) و سويا( .Helianthus annuus L) جوانه زنی و رشد رويشی گیاهان آفتابگردان

 .شوری، خشكی و سرما. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند

های . بررسی پويايی جمعیت علف1390حمدی، م. و اکبرپور،ا، جامی اال ؛محمدعلیبهدانی،  ؛مقدم، عنژاد حیدر-22

)خراسان جنوبی(. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه  در شهرستان قائنات زعفرانهرز مزارع 

 بیرجند.

. پهنه بندی توان اکولوژيک کشاورزی به 1391.محمدعلیبهدانی، اکبرپور، ا. و  ؛فال سلیمان، م ؛جمشیدی، ک-23

 نامه پايان )مطالعه موردی: شهرستان بوکان(. (GIS) منظور کشت ذرت با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیايی

 ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. دانشكده. ارشد کارشناسی
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در کنترل علف  ACCase. بررسی کارايی علفكش های 1391. محمدعلیبهدانی، اسالمی، س.و. و  ؛بهروان، ر-24

و اثر اختالط ان ها با کود مايع پرولكس. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی  زعفرانهای هرز باريک برگ 

 دانشگاه بیرجند.

ی بر اندازه کورم . تاثیر کود شیمیايی و آل1391قادری، م.ق. و صادقی، ب.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛تیموری، ص-25

 پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند. .(.Corcus sativus L) زعفران

بندی عملكرد زيره سبز بر اساس هنهپ .1391فروغی فر، ح. و فیله کش، ا. ؛محمدعلیبهدانی،  ؛فاطمی، ط-26

 بیرجند دانشگاه کشاورزی دانشكده. ارشد کارشناسی نامه وضعیت خاک و شرايط آب وهوايی در سبزوار. پايان

. تاثیر کودهای بیولوژيک 1391خاوازی، ک. و آذرپیوند، ح.  ؛سیاری زهان، م.ح ؛محمدعلیبهدانی،  ؛آذرپیوند، ح-27

پايان نامه کارشناسی ارشد.  . (.Ocimum basilicum L)و شیمیايی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارويی ريحان

 دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

. اثر روش کاشت و وزن بنه بر عملكرد 1391زمانی، غ. ر. و محمودی، س. ؛محمدعلیبهدانی،  ؛خاوری، ع-28

 در منطقه قائنات. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند. زعفران

های کنترل علف . اثر روش کاشت و نحوه1392اسالمی، س. و. و محمودی، س.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛سردار، م -29

در منطقه بشرويه. پايان نامه کارشناسی ارشد.  (Gossypium hirsutum L) هرز بر خصوصیات رشد و عملكرد پنبه

 دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

. تاثیر کودهای دامی، 1392و سیاری زهان، م. ح.   محمدعلیبهدانی،  ؛محمودی، س ؛علی پورمیاندهی، ز -30

. پايان نامه کارشناسی  (.Crocus sativus L) زعفرانزيستی و شیمیايی و اندازه بنه، بر عملكرد وويژگی های بنه 

 ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

. رابطه کیفیت آب و فواصل آبیاری بر عملكرد 1392و سیاری زهان، م .ح .  محمدعلیبهدانی،  ؛عزيزی، ر -31

 در استان خراسان جنوبی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند. زعفران

های رگرسیونی و سیستم های خبره . ارزيابی مدل1392و خاشعی سیوگی، ع.  محمدعلیبهدانی،  ؛نكويی، ن -32

)مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی و جنوبی(. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده  زعفراندر براورد عملكرد 

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

یات . رابطه اندازه کورم و خصوص1392سیاری زهان،م. ح. و ايزانلو. ع. ؛ محمدعلیبهدانی،  ؛حسین زاده، ش -33

در اگرواکوسیستم های خراسان جنوبی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده  زعفرانشیمیايی خاک با عملكرد 

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

بر  زعفران. اثر عصاره گلبرگ 1392. محمدعلیبهدانی، امیدی، آ. و  ؛ منتظر تربتی، م. ب ؛رياحی نیا، ن -34

مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحرايی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه 

 بیرجند.
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. پهنه بندی اراضی مستعد کشت 1393تاجبخش، س. م. و محمودی. س.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛محرابی، پ -35

نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه در شهرستان اراک. پايان (Glycyrhiza glabra) بیانشیرين

 بیرجند.

اثر کودهای آلی و شیمیايی به همراه اسید . 1393سیاری، م. ح و باغبان، ع.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛فانی، ر  -36

 . پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.زعفرانهیومیک بر عملكرد بنه های 

. استفاده از تكنیک سنجش از دور برای بررسی 1394و وحیدی، م. ج.  محمدعلیبهدانی،.  ؛ابوترابی، ح. ر -37

. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده 1393تا  1365تغییر کاربری اراضی زراعی شهرستان قائنات در فاصله سالهای 

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

. اثر کودهای دامی و شیمیايی بر رشد و 1394و صمدزاده، ع.  محمدعلیبهدانی،  ؛محمودی، س ؛نصیری، س -38

در منطقه بیرجند. پايان نامه کارشناسی ارشد.  (Lycopersicon esculentum Mill)عملكرد سه رقم گوجه فرنگی 

 دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

. اثر کود زيستی و وزن بنه مادری بر رشد 1394سیاری، م. ح و خرمدل، س.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛گلزاری، م -39

 . پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.زعفرانو عملكرد گل و کالله و خصوصیات کیفی 

گونه های مايكوريزا در مزارع  ی. بررس1394محمدی، ع. و سیاری، م. ح.  ؛محمدعلیبهدانی،  ؛يزدان پناه، پ -40

 خراسان جنوبی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند. زعفران

 بررسی امكان کشت ارقام تیپ صفر پنبه در .1394و رمضانی مقدم، م. ر.  محمدعلیبهدانی،  ؛گل محمدی، ز -41

پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه های بسیار باريک تحت شرايط اکولوژيكی مشهد. رديف

 بیرجند.

های فسفره بر بیان . تاثیر کود1394. محمدعلیبهدانی، جامی االحمدی، م. و  ؛علیزاده، ز ؛افضلی باغ عباس، ز-42

 پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند. .(.Corcussativus L) زعفرانناقل فسفات در 

کاربرد نیتروکسین و ورمی  . تاثیر1395. محمدعلیبهدانی، مرادی نژاد، ف. و  ؛امینی فرد، م. ح ؛فدافن، عافتاده-43

پايان نامه کارشناسی ارشد.  .(.Corcussativus L) زعفرانکمپوست بر روی صفات رويشی، زايشی و عملكرد گیاه 

 دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

. ارزيابی خصوصیات فیزيكی و 1395و محمودی، س. محمدعلی، بهدانی ؛سیاری زهان، م.ح ؛جوادی، س -44

چندساله در خراسان جنوبی. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده  زعفرانشیمیايی خاک و اثر آن بر عملكرد 

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

. بررسی امكان استفاده از فرآيند تحلیل 1395 خاشعی سیوگی، ع. و محمدعلیبهدانی،  ؛خداوردی زاده، س -45

ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه . پايان نامه کارشناسی زعفراندر تعیین مكان های مناسب کشت  (ANP)ای شبكه

 بیرجند.
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 زعفرانسازی القاء و کشت کالوس از بنه . بهینه1395. محمدعلیبهدانی، علیزاده، ز. و  ؛ايزانلو، ع ؛درخشان، ع -46

(Corcus sativus L.). .پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند 

ارزيابی اثر گوگرد گرانوله و تاريخ کاشت بر  .1395و جامی االحمدی، م.  محمدعلیبهدانی،  ؛میرزايی، ف -47

پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی.  .(.Cucurbita pepo L) عملكرد و اجزای عملكرد کدوی تخم کاغذی

 دانشگاه بیرجند.

بندی زمانی و مكانی اراضی مستعد . پهنه1396و خاشعی سیوکی، ع.  محمدعلیبهدانی،  ؛حسینی، س.س -48

موردی استان خراسان جنوبی(. پايان نامه کارشناسی  کشت پنبه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. )مطالعه

 ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

 Sorghum) ای. ارزيابی کشت مخلوط سورگوم دانه1396.محمدعلی و بهدانی،  ی. ،محمودی ؛خمری، م -49

bicolor L.) و ارزن معمولی( (Panicum miliaceaum L. .نامه کارشناسی ارشد. دانشكده پايان در منطقه بیرجند

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

ارزيابی تاثیر کشت پر تراکم اسید  .1396. طباطبايی،س ج و محمدعلیبهدانی، شاکری، م.، امینی فرد، م. ح.،  -50

پايان نامه کارشناسی  .(.Corcus sativus L) زعفرانجیبرلیک و وزن بنه بر روی صفات رويشی زايشی و عملكرد 

 ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

وری بنه در اسید سالیسیلیک تاثیر غلظت و مدت زمان غوطه .1396.ح، فالحی و محمدعلیبهدانی،  ؛علمی، س -51

پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی.  .(.Corcus sativus L) زعفرانو نیترات پتاسیم بر رشد و عملكرد 

 دانشگاه بیرجند.

واکنش رشد و عملكرد گیاه دارويی اسفرزه به سطوح  .1397و فالحی، ح.  بهدانی، محمدعلیخاوری، م؛  -52

. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. 1397.(.Plantago ovata L)  مصرف منابع تغذيه ایمختلف تراکم و 

 دانشگاه بیرجند.

باکتری  بررسی اثرات مصرف گوگرد، .1397و تقی زاده ،م.  .پارسا، س ؛محمدعلیبهدانی،  ؛سلجوقی،م -53

پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی. دانشگاه . تیوباسیلوس و کود دامی بر عملكرد و اجزاء عملكرد کلزا

 بیرجند.

تاثیر نوع و میزان مصرف زِئولیت  .1397 ع. و صمدزاده، .خاشعی سیوکی، ع ؛محمدعلیبهدانی،  ؛ز، رضايی -54

دانشكده پايان نامه کارشناسی ارشد. (. Panicum miliaceaum L) طبیعی بر عملكرد و اجزای عملكرد ارزن معمولی

  کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

 کلزا، گیاهان برای اراضی تناسب . ارزيابی1397و وحیدی، محمدجواد.  محمدعلی، بهدانیفیاضی، طلیعه؛  -55

سرايان. پايان نامه  دشت جنوب منطقه در مراتبی سلسله تحلیل و فائو ارزيابی های روش از استفاده با پنبه و گلرنگ

 دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.کارشناسی ارشد. 



 13 

 و یدام کود مختلف سطوح اثر. 1398. ،حفالحی؛جامی االحمدی،مجید؛ بهدانی، محمدعلیهاسمی، منیره؛  -56

پايان نامه کارشناسی ارشد. . (Panicum miliaceum L) یمعمول ارزن عملكرد یاجزا و عملكرد بر یرو سولفات

 دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 گوجه امرژی . تحلیل1398پور، محمدرضا.  زاده، مهدی و اصغری؛ هدايتیمحمدعلی، بهدانینخعی، مريم؛  -57

 زاهدان. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند. در ای گلخانه فرنگی

 خاک های کش علف برخی اثرات . بررسی1398. بهدانی، محمدعلیفاقدی، محسن؛ اسالمی، سیدوحید و  -58

 . پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.زعفران رشدی خصوصیات بر مصرف

 کاربرد . اثر1398زهان، محمدحسن و رمضانی، سیدحمیدرضا. ؛ سیاریبهدانی، محمدعلیرسانی، مهدی؛ اهلل -59

بهاره. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده  نگگلر ارقام عملكرد اجزای و عملكرد بر گوگرد کود مختلف اشكال

 کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 اثر . بررسی1398فرد، محمدحسین. ؛ اسالمی، سیدوحید و امینیبهدانی، محمدعلیگرامی صادقیان، مهدی؛  -60

 Croucus) زعفران عملكرد و رشد بر بیومیكس مرغی مايع کود و آکادين دريايی جلبک پاشی محلول مختلف سطوح

sativus L).پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند . 

تاثیر کود شتر و .1399. میدرضازهان، محمدحسن و فالحی، حسیاری ؛بهدانی، محمدعلی؛ صادق، صالحی نیا -61

دانشكده کشاورزی دانشگاه پايان نامه کارشناسی ارشد.  سولفات منگنز بر عملكرد و اجزای عملكرد ارزن دم روباهی.

 بیرجند.

 بر یاریآب تيريمد و وچاریب کاربرد ریتاث. 1398 خ و صمدزاده،ع.؛بهدانی، محمدعلیی، بتول؛ مرز کولهانیبگ -62

. )درحال اجرا(پايان نامه کارشناسی ارشد .(Panicum miliaceaum L)یمعمول ارزن عملكرد یاجزا و عملكرد

 بیرجنددانشكده کشاورزی دانشگاه 

 بنه ینگهدار مختلف طيشرا اثر. 1399 و محمودی،س؛ بهدانی، محمدعلی ؛ فالحی،حمرادی مقدم، سجاد؛  -63 

 پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.. زعفران یزیانگ گل بر

.ارزيابی محتوی آپوکاروتنوئیدها و 1399آذرمی،فرهاد.؛فالحی،ح ؛بهدانی، محمدعلی ؛مختاری مسینايی،حمیرا-64

. پايان نامه کارشناسی ارشد)درحال اجرا(. زعفران تحت تاثیر نظام های مختلف کاشت زعفرانفلزات سنگین 

 .دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند

مقايسه کارايی انرژی در نظام .1399.هدايتی زاده،مهدی ؛ بهدانی، محمدعلی ؛فالحی،ح ؛محدثه،مشت افكن- 65

 .. پايان نامه کارشناسی ارشد)درحال اجرا(. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجندزعفرانهای ارگانیک و رايج تولید 

مقايسه کارايی انرژی در نظام .1399آذرمی،فرهاد. ؛ بهدانی، محمدعلی ؛مد حسنحم،سیاری؛عبدااله،میرزايی -66

 .. پايان نامه کارشناسی ارشد)درحال اجرا(. دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجندزعفرانهای ارگانیک و رايج تولید 
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 پايان نامه های دوره دکتری

. مطالعه تنوع گیاهی و به کارگیری 1392. محمدعلیبهدانی، مقدم، پ؛ نصیری محالتی، م. و فالحی، ح؛ رضوانی-1

جهت ذخیره کربنی خاک تحت سناريوی وقوع تغییر اقلیم در منطقه اجرای پروزه بین المللی ترسیب  Rothcمدل 

 . دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.          پايان نامه دکتراکربن )استان خراسان جنوبی(. 

عناصر گوگرد، بر، روی و ورمی . تاثیر 1395؛ اسالمی، س. و.  فتحی، م. ح. محمدعلیبهدانی، کريمی گوغری، ع؛ -2

دانشگده  پايان نامه دکترا.. (.Carthamus tinctorius L)کمپوست بر صفات کمی و کیفی دانه و علوفه گلرنگ

 کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

. ارزيابی برخی صفات 1396؛ پارسا، س؛ جامی االحمدی،م. و محمودی، س. محمدعلیبهدانی، عسكری، م؛  -3

 Thymus daenensis Celak)و دنايی (.Thymus vulgaris L)فیزيولژيک و فیتوشیمیايی دو گونه آويشن باغی -مورفو

 . دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.پايان نامه دکترادر شرايط تنش خشكی و کاربرد کود دامی.   (

. غنی سازی زيستی ارقام گندم نان قديمی 1396؛ محمودی، س. و صادق زاده، ب. محمدعلیبهدانی، آرزمجو، ا؛  -4

پايان نامه  توسط محلول پاشی فرم های مختلف روی و آهن در منطقه بیرجند. (.Triticum aestivum L)و جديد 

 . دانشكده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.یدکتر

 و گوگرد . تأثیر1398 .زهان، محمدحسن؛ محمودی، سهراب؛ سیاریمحمدعلی، بهدانینژاد، مرجان؛ سعیدی-5

دانشكده کشاورزی  .یپايان نامه دکتر. (Sesamum indicum L).کنجد  ارقام کیفی و کمی های ويژگی بر دامی کود

 دانشگاه بیرجند

.تاثیر کود دامی و اسید هیومیک بر خصوصیات 1398زمانی،غالمرضا.؛اسالمی،س،و؛بهدانی، محمدعلی؛ ،مسردار-6

. دکتری)درحال انجام(پايان نامه  (در شرايط شوری آب آبیاری.Goosypium hirsutum Lکمی و کیفی پنبه)

 .دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 دیاس کيریبوت نویآم گاما نقش. 1398.رورو خرمدل،س ،سهیلپارسا؛ بهدانی، محمدعلیجمشید عینی، مهدی؛ -7

 مختلف سطوح تحت نوایک آب مصرف يیکارا و دانه ،عملكردیكيولوژيزیف اتیخصوص بر کمپوست یورم و( گابا)

 . دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند.دکتری)درحال انجام(پايان نامه ی. رطوبت
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 های علمی پژوهشی منتشر شده:مقاله

. بررسی اثررقم و تراکم بر روی رشد و عملكرد گیاه 1373. بهدانی، محمدعلی و راشد محصل، محمدحسن -1

 . دانشگاه فردوسی مشهد.2شماره  8گلرنگ. مجله علمی پژوهشی علوم و صنايع کشاورزی جلد 

های سويا  اثر آن . بررسی رقابت بین ژنوتیپ1375پور. م،ح.راشد محصل و ا، زمانی و بهدانی، محمدعلی- -2

. دانشگاه فردوسی 2شماره  10رزی جلد وعملكرد و اجزاء عملكرد، مجله علمی پژوهشی علوم و صنايع کشابر 

 مشهد.

رقم کنجد، . بررسی اثر تراکم برعملكرد و اجزاء عملكرد سه1377م،ح. راشدمحصل.  و بهدانی، محمدعلی -3

 .سیفردو. دانشگاه 2شماره  12زی جلد مجله علمی پژوهشی علوم و صنايع کشاور

های مؤثر برعملكرد و اجزای عملكرد ارقام سويا در . شاخص1381م،ح. راشدمحصل.  و بهدانی، محمدعلی -4

 . دانشگاه تبريز.2شماره  12کشت مخلوط، مجله علمی پژوهشی دانش کشاورزی. جلد 

. ارزيابی روابط کمی بین  1384مقدم.رضوانی م. نصیری محالتی و پ. ؛ع .کوچكی؛یبهدانی، محمدعل -5

وهشهای زراعی ژمجله پ (On-farm): مطالعه در مزارع کشاورزان  زعفرانعملكرد ومصرف عناصر غذايی در 

 .1 شماره– 3ايران .جلد 

تعدادی از طرحهای آبیاری تحت . ارزيابی 1386.بهدانی، محمدعلیو  ا. منتظرع . ؛محمد حسین ،نجفی مود -6

 .1 شماره– 14.جلد علوم کشاورزی و منابع طبیعی مجله در خراسان جنوبی.فشار اجرا شده 

ارزيابی رشد و عملكرد ارقام گلرنگ در تاريخهای مختلف . 1387.م. جامی االحمدی و یبهدانی، محمدعل -7

 2 شماره– 6وهشهای زراعی ايران .جلد ژمجله پکاشت.

زنی و رشد اثر شوری بر خصوصیات جوانه .1387. و سمیرا علی. بهدانی، محمدعلی یدوحید؛اسالمی، س -8

، شماره 1های محیطی در علوم کشاورزی، جلد مجله تنش(. .Brassica napus Lی ارقام کلزا )اولیه گیاهچه

 .1387نیمه دوم  1
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. اثر 1388 .، محمدسعیدحسینی بجد و ، مجید؛االحمدیجامی؛ بهدانی، محمدعلی. ؛بی الههفر، بیموسوی -9

قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زايشی بر عملكرد، اجزای عملكرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره. نشريه 

 .41-51، ص 1388، پايیز 1. شماره 1بوم شناسی کشاورزی. جلد 

. اثر استعمال خارجی 1388االحمدی و مجید جامی بهدانی، محمدعلی ، سیدوحید؛اسالمی؛ علی، سمیرا -10

(. .Zea mays Lزنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت )بتائین بر تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله جوانهگالسین 

 .88های محیطی درعلوم کشاورزی. جلد دوم، شماره اول، نیمه اول مجله تنش

. واکنش عملكرد واجزای عملكرد سه 1388،. و علی رحیمی. بهدانی، محمدعلیاالحمدی، مجید،. جامی -11

، شماره 2شوری در مراحل مختلف رشد. مجله الكترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد  بهاره به تنشرقم گلرنگ 

 .1388چهارم. زمستان 

. اثر استعمال خارجی 1389االحمدی . و مجید جامیبهدانی، محمدعلیعلی، سمیرا؛ اسالمی، سیدوحید؛  -12

 Zea maysرشد اولیه گیاهچه ذرت )زنی و گالسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشكی در مرحله جوانه

L. .) سال5شماره ،8مجله پزوهشهای زراعی ايران .جلد، 

. تأثیر کاربرد خارجی 1389االحمدی و مجید جامی  بهدانی، محمدعلی ؛اسالمی، سیدوحید ؛علی، سمیرا -13

های زراعی (. مجله پژوهشZea mays. Lهای ذرت )گاليسین بتائین در افزايش تحمل به سرما در گیاهچه

  6شماره  8ايران. جلد 

. اثر 1389بجد، االحمدی، مجید و محمدسعید حسینی ،. جامیبهدانی، محمدعلیبی الهه،. فر، بیموسوی -14

های محیطی آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژيک و عملكرد بیولوژيكی ارقام گلرنگ بهاره. مجله تنش

 دوم شماره درعلوم کشاورزی. جلد سوم،

ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف  عكس العمل. 1389االحمدی. و مجید جامی بهدانی، محمدعلی -15

 .2شماره  8های زراعی ايران. جلد آبیاری در شرايط بیرجند. مجله پژوهش

. اثر 1389بجد. االحمدی و محمدسعید حسینی، مجید جامیبهدانی، محمدعلیالهه،. بیبی،فرموسوی -16

های زراعی ايران. آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره. مجله پژوهشکم

 .1389سال  2شماره  8جلد 

. بررسی خصوصیات فیزيولوژيكی و 1389، غالمحسین عرب.بهدانی، محمدعلینامداری میثم،.  -17

مختلف کشت مخلوط.مجله بوم شناسی  های( در نسبت.Glycin max Lمورفولوژيكی و عملكرد ارقام سويا )

 .322-313.  2.شماره 89کشاورزی.تابستان 

. بررسی کارآيی انرژی زراعت 1389. بهدانی، محمدعلی االحمدی مجید ،مويدی شهرکی عباداله ،. جامی -18

 .55-62.  1.شماره 89در خراسان جنوبی. نشريه بوم شناسی کشاورزی.بهار  (.Crocus Sativus L) زعفران

 .837-844،ص 1389، -19

 اثرکشت مخلوط ارقام سويا بر اجزای عملكرد،. 1390.، غالمحسینعرب ؛بهدانی، محمدعلی ؛میثم ،نامداری -20

)تولید مجله علمی کشاورزی .و خصوصیات کیفی آن تحت شرايط آب و هوايی شهرستان قائم شهر عملكرد

 .34سری  2.. شماره گیاهی(
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تاثیر . 1390 و سهراب محمودی بهدانی، محمدعلی االحمدی مجید ،جامیمويدی شهرکی عباداله ،.  -21

. نشريه بوم شناسی کاشت گیاهان پوششی و مديريت خاکپوش بر عملكرد و اجزای عملكرد گیاه گلرنگ

 2شماره  3.جلد کشاورزی

. بررسی 1390. بهدانی، محمدعلیگران، سعیده؛ موسوی بايگی، محمد؛ ثنايی نژاد، سید حسین و کوزه -22

درجه حرارت های حداقل میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسايی مناطق مستعد کشت 

 .90آبان  -، مهر4، شماره 25. نشريه آب و خاک. جلد GISبا استفاده از  زعفران

 االحمدی، مجید و محمدسعید حسینی، بجد، ؛. جامیبهدانی، محمدعلیبی الهه؛ فر، بیموسوی -23

(. محتوای نسبی آب، نشت الكترولیت و عملكرد دانه در سه ژنوتیپ SPADتغییرات شاخص کلروفیل)01390

-309،ص 1390،سال ،3شماره ،9وهشهای زراعی ايران .جلد ژمجله پگلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاری.

301. 

. اثر کم آبیاری بر انتقال مجدد و وزن خشک اندام های 1390بی الهه. فر، بیو موسوی بهدانی، محمدعلی -24

.جلد 1390(. نشريه بوم شناسی کشاورزی.پايیز .Carthamus tinctorius Lگیاهی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره )

 .277-289ص  3شماره  3

 .1390محمد علی بهدانی. و عبدالمجید  ،مهدوی دامغانیمجید؛ جامی االحمدی،  ؛ ازهرحاتمی سردشتی، -25

( شهرستان های بیرجند و قاين. نشريه بوم Crocus Sativus L)زعفرانمطالعه پايداری در کشت بوم های 

 .396-405ص  3شماره  3.جلد 1390شناسی کشاورزی.پايیز 

شوری و روش های .اثر 1391و احسان صحرايی  بهدانی، محمدعلی ؛ زمانی، غالمرضا ؛فرشید، ريحانه -24

 ،1391سال  ،1شماره  ،10جلد  .وهشهای زراعی ايرانژمجله پ کاربرد نیتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم.

 .18-24ص 

بررسی تاثیر اسموپرايمینگ بر جوانه  .1391مجید.  جامی االحمدی، محمد علی؛ ،بهدانی ؛مصطفیشافع، -25

 مجله تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران،  (Hyoscyamus niger Lزنی و استقرار دانه رست های بنگ دانه )

 .1391،  646-656، ص.  4شماره  28، جلد 

تعیین اعتبار مدل  .1392. محمد علی بهدانی مهدی و نصیری محالتی، پرويز، رضوانی مقدم،جبار؛ فالحی، -26

RothC ،تحت دو سناريوی اقلیمی متفاوت جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده  ،

 .656-668، ص  .  1392شهريور  –، مرداد  3شماره  27، جلد ISC،  نشريه آب و خاک

ارزيابی . 1392. محمدعلی، بهدانی آرش و امیدی، يوکابد؛ اسماعیل پور اخلمد،فاطمه؛  ،ايزدی يزدان آبادی-27

،  3شماره  5، سال  ISC، شناسی کشاورزیبوم، نشريه  کیفیت علوفه ارزن دم روباهی در مراحل مختلف رشد

1392. 

. ارزيابی اثر کودهای آلی  1392 ، بهزاد.صادقی محمد قادر و  قادری، ؛محمدعلی بهدانی، صبورا؛ تیموری،-28

در تربت حیدريه ، نشريه   .Crocus Sativus L زعفرانو شیمیايی بر برخی خصوصیات مورفولوژيک وزراعی بنه 

 .1392،  1شماره  1، سال  ISC،  زعفرانپژوهش های 
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.بررسی 1392 .، محمدعلیبهدانیسید حسین و  ،نژادثنايی؛ محمد ،موسوی بايگی ؛سعیده ،گرانکوزه-29

به لحاظ میزان بارندگی و رطوبت نسبی در خراسان جنوبی با استفاده از  زعفرانوشناخت مناطق مستعد کشت 

GISزعفرانهای . نشريه پژوهش  ،ISC 92زمستان  -، پايیز2، شماره 1. جلد. 

. مطالعه تأثیر 1392 ، محمدحسن.و سیاری ، محمدعلیبهدانیسهراب؛ محمودی،  زينب؛ پور میاندهی،علی 30

نشريه  Crocus Sativus. زعفرانکودهای دامی، زيستی و شیمیايی و اندازه بنه بر عملكرد و اجزای عملكرد 

 .92زمستان  -، پايیز2، شماره 1. جلد ISC،  زعفرانپژوهش های 

و  تجزيه .1393محمدعلی. بهدانی،مهدی. و نصیری محالتی، پرويز؛  رضوانی مقدم، حمیدرضا؛ فالحی،-31

استان خراسان جنوبی. تحقیقات مرتع -تحلیل فلوريستیكی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین اباد

 . 63-74(1)21و بیابان ايران .

، محمودیمجید و االحمدی، جامی)استاد راهنما(؛  ، محمدعلیبهدانی فخرالسادات؛ نوربخش،-32

گوگرد با تیوباسیلوس بر عملكرد کیفی و خصوصیات مورفولوژيک گلرنگ . ارزيابی اثر تلفیقی کاربرد 1393.سهراب

(Carthamus tinctirius L. نشريه )شناسی کشاورزیبوم  ،ISC  1393،  1شماره  6، سال. 

 از استفاده اب زعفران عملكرد بینی. پیش1393 ، عباس.خاشعی سیوکی ؛محمدعلی ،بهدانی ناهید؛ نكوئی،-33

ايران. نشريه پژوهش  وجنوبی، رضوی خراسان دراستانهای مصنوعی عصبی شبكه بوسیله هواشناسی های داده

 .2شماره  2، سال  ISC،  زعفرانهای 

. بررسی و تعیین  1393 . ، علیرضانخعی علی و  اله رسانی، محمدحسن؛  سیاری زهان، ؛محمدعلی ،بهدانی-34

مقدار عناصر میكرو ) منگنز ، آهن و روی ( و عناصر سنگین ) کبالت ، کادمیم و کروم ( موجود در خاک برخی 

 .4شماره  6، سال  ISC،  استان خراسان جنوبی . بوم شناسی کشاورزی زعفرانمزارع چند ساله 

. اثر روش های مختلف  1393محمودی، سهراب؛ . ، سیدوحیداسالمی محمدعلی؛ ،بهدانیسردار، محبوبه؛ -35

در کشت دوم بعد گندم . نشريه  (.Gossypium hirsutum L)خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملكرد پنبه 

 .4شماره  12جلد ،  پژوهشهای زراعی ايران 

، اثر  1393محمد حسن سیاری ، محمد علی  و ،  بهدانیسهراب ؛ محمودی ،  زينب؛ علی پور میاندهی،-36

 Crocus sativus) زعفرانوزن بنه و مصرف انواع مختلف انواع مختلف کود بر برخی خصوصیات رشدی و عملكرد 

L.)  2شماره  2جلد ،  زعفراندر شرايط مه والت . نشريه پژوهش های 

. بررسی اثر  1394. حجت الهآذر پیوند،  فاطمه و  چراغی، محمد علی؛  ، بهدانیمحمد حسن ؛ سیاری، -37

تلفیق پرايمینگ و کود بیولوژيک بر پارامترهای رشدی و غلظت عناصر فسفر و پتاسیم در گیاه دارويی سیاه دانه 

 . 21شماره  5سال ،  ، نشريه علوم و فنون کشت های گلخانه ای

های . اثر روش 1394 سهراب. محمودی، سید وحید و اسالمی، محمد علی؛ ،بهدانی محبوبه؛  سردار،-38

خاکورزی و کنترل شیمیايی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم . نشريه بوم 

 .2شماره  7سال ،  شناسی کشاورزی

 مختلف های روش اثر. 1394.  محمودی سهراب؛ اسالمی ،سیدوحید؛ بهدانی ،محمدعلی؛ محبوبه ،سردار -39

 بعد دوم کشت در(  Gossypium hirsutum)  پنبه هرز های علف مديريت بر خاکورزی و هرز های علف کنترل

 .101-95ص:  ، 1394 بهار ،1 شماره ، 29 کشاورزی(. جلد صنايع و )علوم گیاهان حفاظت نشريه. پنبه از
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، بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و فسفر  1394 محمد علی. ،بهدانی محمد حسن و فتحی، فاطمه اصغرزاده،-40

 . 4شماره  45جلد ، ايرانبر ارزش غذايی علوفه و سیالژ گلرنگ ، نشريه علوم دامی 

، ارزيابی دانش بومی 1394 مهسا. اقحوانی شجری، محمد علی و ،بهدانیسعید؛ علمی،  حمید رضا؛ فالحی،-41

 1 شماره 3 جلد،   زعفران) مطالعه موردی : سرايان ( ، نشريه پژوهش های  زعفرانو نوين زراعت 

، اثر  1394 حمید. کاردان مقدم، محمد علی و  ،بهدانیمحمد حسن؛ فتحی نسری،  وحید؛ کاردان مقدم،-42

، نشريه زعفرانقارچ پلوروتوس فلوريدا بر ترکیب شیمیايی ، تجزيه پذيری شكمبه ای و تولید گاز بقايای علوفه ای 

 2شماره  3، جلد زعفرانپژوهش های 

، تاثیر  1394محمد حسن سیاری ،  محمد علی و ،بهدانی سهراب؛ محمودی، زينب؛ علی پور میاندهی،-43

 زعفرانکودهای بیولوژيک دامی و شیمیايی و اندازه بنه مادری بر ويژگی های بنه های دختری 

 (Crocus sativus L.).  2شماره ، 7جلد ،  تولیدات گیاهیفناوری نشريه  

، بررسی دانش 1395مجتبی حسن پور ، محمد علی و، بهدانیفر، همايون؛ خزيمه نژاد، حسین؛ فرهنگ-44

کاران پیرامون مسايل مرتبط با آبیاری )مطالعه موردی: خراسان جنوبی(، نشريه زراعت و فناوری  زعفرانبومی 

 .1شماره  4، جلد زعفران

. اثر روش کاشت و وزن بنه 1395 سهراب. محمودی،غالمرضا و  زمانی، محمد علی؛ ،بهدانی علی؛ خاوری،-45

 ، 1شماره  4، جلد  زعفراندر منطقه قاينات، نشريه پژوهش های  زعفرانبر عملكرد بنه و گل 

اختالط برخی علف ، ارزيابی 1395اسكندر . زند،  محمد علی و  ،بهدانی سید وحید؛ اسالمی، رضا؛ بهروان،-46

با کود مايع پرولكس بر خصوصیات رشدی و عملكرد ( ACCase) کش های بازدارنده استیل کوآنزيم آ کربوکسیالز

 .1شماره  4جلد ،  زعفراننشريه پژوهش های . (.Crocus sativus L) زعفران

. اثر  1395 سرور. خرمدل، محمد حسن و  سیاری، محمد علی؛ ،بهدانی مهتاب؛ گلذاری جهان آبادی،-47

، نشريه پژوهش های  زعفرانکاربرد برخی منابع کودی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رويشی و صفات کیفی 

 . 2شماره 4جلد ،  زعفران

 هایشاخص پاسخ. 1395. علیرضا، صمدزاده؛ ، محمدعلیبهدانی، سهراب؛ محمودی، سجاد؛ نصیری--48

نشريه اکوفیزيولوژی گیاهان زراعی. . تلفیقی و شیمیايی دامی، کودهای مصرف به فرنگی گوجه ارقام فیزيولوژيک

 .2شماره  10جلد 

، ارزيابی دانش 1396،  محمد علی بهدانی حسین و  خزيمه نژاد، همايون؛ فر،فرهنگ مجتبی؛ حسن پور،-49

،  زعفران)مورد مطالعه:استان خراسان جنوبی( ، نشريه پژوهش های زعفرانفنی کشاورزان در رابطه با زراعت 

 .1شماره  5جلد 

. ، علیرضاصمدزادهمحمدحسن و  سیاری زهان، حمیدرضا؛ فالحی، غالمرضا؛ زمانی، محمد علی؛ ،بهدانی-50

نشريه  ارگانیک.های کشاورزی رايج و تحت تاثیر نظام زعفرانهای دختری خصوصیات رشدی بنه ارزيابی. 1396

 ، 2شماره  ،5،جلد زعفرانزراعت و فناوری 

عملكرد و  .1396 .، سید وحیداسالمیمحمدحسن و  فتحی،؛ محمدعلیبهدانی،  علیرضا؛  گوغری،کريمی-51

تحت تاثیر کاربرد عناصر کم مصرف و ورمی کمپوست در  (.Carthamus tinctorius L)اجزای عملكرد گلرنگ 

 .2شماره  9نشريه بوم شناسی کشاورزی ، جلد   دو منطقه کرمان و بردسیر.
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تاثیر  .1396.  دیوح دیس، یاسالمو محمدحسن  ، یفتح؛ یمحمدعل ،یبهدانعلیرضا؛  ،یگوغریميکر-52

(. .Carthamus tinctorius L) علوفه گلرنگمصرف ورمی کمپوست و عناصر کم مصرف بر کمیت و کیفیت 

 .3 شماره 9  جلد ، یکشاورز یشناسبوم هينشر

. اثر سطوح 1396. ، فريدمرادی نژاد  ومحمد علی  ،بهدانی محمدحسین؛  امینی فرد، افتاده فدافن، علی؛-53

، نشريه (.Crocus sativus L) زعفرانمختلف نیتروکسین و ورمی کمپوست بر عملكرد و رنگیزه های فتوسنتزی 

  . 2شماره  5، جلد  زعفرانپژوهش های 

ی و مكانی اراضی پهنه بندی زمان. 1395 عباس. ،خاشعی وی عل محمد ،یبهدان سیده سعاد؛ ،حسینی-54

 بوم هينشر.  )مطالعه موردی استان خراسان جنوبی( با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیمستعد کشت پنبه 

 . 4 ،شماره 9جلد  ، یکشاورز یشناس

 1396.  ، سهرابمحمودی مجید و  جامی االحمدی، سهیل؛  پارسا، محمد علی؛  ،بهدانیمهديه؛ عسكری، -55

 Thymus vulgaris L , Thymus .اثرات تنش خشكی و کود دامی بر برخی ويژگی های فیزيولوژيک و عملكرد

daeneensis Celak. 5،شماره 33،جلد علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران  دو ماهنامه 

 توان بندی پهنه. 1396 و جمشيدی ،کمال. محمدعلی، بهدانی ؛ابوالفضل، راکبرپور؛ محمود ،فال سلیمان-56

بهار . فصلنامه تحقیقات غالت. بوکان شهرستان در جغرافیايی اطالعات سامانه از استفاده با ذرت کشت اکولوژيک

 .1. شماره 7. دوره 1396

 1397پارسا، سهیل؛  جامی االحمدی، مجید و  محمودی، سهراب .  محمد علی؛ ، بهدانیعسكری، مهديه؛ -57

( در شرايط Thymeبررسی عملكرد و اجزای عملكرد زيست توده و برخی صفات فیزيولوژيكی دو گونه آويشن ) .

 .1،شماره 11لوم زراعی،جلد خشكی و کود دامی. مجله تنش های محیطی در ع

. مطالعه 1397سید جالل طباطبايی.  محمد علی و  ،بهدانی محمدحسین؛ امینی فرد، معصومه؛ شاکری،--58

، نشريه پژوهش های تولید (.Crocus sativus L)زعفرانتاثیر اسید جیبرلیک و وزن بنه بر صفات رويشی و عملكرد 

 . 2ه شمار 25جلد  .گیاهی

.اثر کم آبیاری و تراکم بر رشد و عملكرد و برخی ضفات 1397.، محمدعلیبهدانیبی بی الهه؛  موسوی فر،-59

 .1 ،شماره 10جلد  ، یکشاورز یشناس بوم هينشر. (Carthamus tincterius L) در گلرنگ پايیزه مرفولوژيک

گوگرد گرانوله و تاريخ .ارزيابی اثر  1397. ، مجیدجامی االحمدی محمد علی و ،بهدانی فاطمه؛ میرزايی،-60

پژوهشی –دو ماهنامه علمی  (..Cucurbita pepo Lکاشت بر عملكرد و اجزای عملكرد کدوی پوست کاغذی)

 ،5،شماره 34تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران ،جلد 

 بیولوژيک کود تاثیر. 1397. ، محمدعلیبهدانی، فريد؛ نژادمرادی؛  حسین محمد، فردامینی، علی؛ فدافن افتاده-61

 . 1اول شماره  جلد. نشريه تغذيه گیاهان باغی. زعفران ثانويه های متابولیت و بیوشیمیايی صفات بر نیتروکسین

 نان گندم رقم چند واکنش. 1397. بهزاد ،زاده صاق؛ سهراب، محمودی؛ محمدعلی، بهدانی، الیاس؛ جو آرزم-62

 16.جلد . نشريه پژوهشهای زراعی ايرانمتفاوت خاک با منطقه دو در آهن و روی مختلف های فرم پاشی محلول به

 1شماره 
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 Crocus). زعفران در ريزبنه تولید. 1397. محمدعلی، بهدانی، زهره و علیزاده، عاطفه؛ درخشان، علی؛ ايزانلو-63

Sativus L )2. شماره 6 جلد. زعفرانهای  . نشريه پژوهشای شیشه درون کشت طريق از . 

. 1398پارسا، سهیل؛  جامی االحمدی، مجید و  محمودی، سهراب.  محمد علی؛ ، بهدانیعسكری، مهديه؛ -64

 Thymus daenensis)گونه  دو خشک وزن تجمع و رشدی هایشاخص بر دامی کود کاربرد و رطوبتی تنش اثرات

celak.)  دنايی و (Thymus vulgaris L.) 2 شماره ، 11 کشاورزی. جلد شناسی بوم نشريهباغی.  آويشن،  

 سووه از بوویش بووا هووایزعفووران در ژنتیكووی تنوووع بررسووی. 1398. علووی، ايزانلوووو  محمدددعلی، بهدددانی-65

 . 3. شماره 7دوره  .زعفراننشريه زراعت و فناوری  .ISSR و SSR نشانگرمولكولی از استفاده با کالله

 ورمی تاثیر بررسی. 1398. محمدعلی، بهدانی، فريد و نژادمرادی، علی؛ فدافن افتاده؛ حسین محمد ،فردامینی-66

نشريه زراعت و فناوری . دوم سال زعفران گل عملكرد و دختری های بنه های ويژگی بر نیتروکسین و کمپوست

 . 2. شماره 7. جلد زعفران

 ارقام زيستی سازی غنی. 1398. بهزاد، زاده صادقو  سهراب، محمودی؛ محمدعلی، بهدانی، الیاس؛ جو آرزم --67

. نشريه بوم آهن و روی مختلف های فرم پاشی محلول توسط جديد و قديمی( Triticum aestivum) نان گندم

 .2. شماره 11جلد .شناسی کشاورزی

 تلفیقی و منفرد مصرف و بوته  تراکم اثر. 1398و فالحی، حمیدرضا.  بهدانی، محمدعلیخاوری، میثم؛ -68

نشريه  (.Plantago ovata forssk) اسفرزه دارويی گیاه در موسیالژ و بذر عملكرد بر شیمیايی و آلی کودهای

 . 3. شماره 11شناسی کشاورزی.. جلد بوم

 مصرف تأثیر. 1398. سهراب، محمودیو  محمدحسن، زهانسیاری ؛، محمدعلیبهدانی، مرجان؛ نژاد سعیدی -69

. نشريه بوم شناسی کشاورزی. (Sesamum indicum) کنجد ارقام کیفی و کمی های ويژگی بر دامی کود و گوگرد

 .3. شماره 11 جلد

سطوح ورمی  تاثیر. 1399. ، محمدعلیبهدانی، فريد؛ نژادمرادی؛  حسین محمد، فردامینی، علی؛ فدافن افتاده -70

 جلد. زعفراننشريه پژوهش های  .زعفرانکمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیايی و مواد موثره گلرگ و کالله 

 .1شماره  8

 در تنبل الگوريتم کارايی ارزيابی. 1399. محمدعلی ،بهدانیو  عباس، سیوکیخاشعی، فهیمه؛ پور خادم-71

 . نشريه زراعت و فناوری(بیرجند: موردی مطالعه) اقلیمی پارامترهای اساس بر زعفران محصول عملكرد تخمین

 . 2. شماره 8. دوره زعفران

 یبررس. 1399؛ امینی فرد، محمدحسین. دیوح دیسی، اسالمی؛ مهد؛ بهدانی، محمدعلییان، صادق یگرام-72

 Crocus sativus) زعفرانو عملكرد  رويشی بر رشد یمرغ عيوکود ما يیايجلبک دربرگی عصاره  یپاشاثر محلول

L.) 3. شماره 8. جلد زعفران. نشريه زراعت و فناوری . 

ارزيابی .  1399؛ امینی فرد، محمدحسین. دیوح دیسی، اسالم؛  بهدانی، محمدعلیی؛ مهدیان، صادق یگرام-73

 Crocus sativus)زعفرانتاثیر عصاره جلبک دريايی آکادين و کود مرغی مايع بیومكس بر صفات کیفی و مواد موثره 

L.)پذيرفته شده برای انتشار. زعفرانهای  . نشريه پژوهش . 
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اصول استانداردسازی تولید  .1400م.االحمدی، مقدم، پ.، و جامی .، رضوانیمحمدعلیبهدانی، فالحی، ح.ر.، -74

 .1. شماره 9. جلد زعفراننشريه زراعت و فناوری  .زعفران ارگانیک در ايران
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خارجی( –)داخلی کنفرانسها ارائه مقاله در  

 .. فیزيولوژی بذر و اولین کنگره علوم زراعی ايران. دانشگاه فردوسی مشهد1372. بهدانی، محمدعلی -1

 .و اولین کنگره علوم زراعی ايران. دانشگاه فردوسی مشهد روزنه. فیزيولوژی 1372. بهدانی، محمدعلی -2

. بررسی رقابت بین ژنوتیپهای سويا و اثرات بر عملكرد و اجزاء 1375. م،ح. راشد محصل. بهدانی، محمدعلی -3

 عملكرد، چهارمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

عملكرد سه رقم کنجد. . بررسی اثر تراکم برعملكرد اجزاء1377. م،ح.، راشد محصل و بهدانی، محمدعلی -4

 .پنجمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و کرج

بررسی شاخصهای مؤثر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام  1379 م،ح. ، راشد محصلو  بهدانی، محمدعلی -5

 .مخلوط. ششمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. دانشگاه مازندرانسويا در کشت 

.تجزيه و تحلیل عوامل زراعی موثر بر عملكرد 1386.،م.جامی االحمدی، ع و کوچكی؛ بهدانی، محمدعلی -6

 ( قاينزعفراندر خراسان.سومین جشنواره ملی طالی سرخ ) زعفرانبوم نظام های 

ارزيابی عملكرد و میزان مصرف کود دامی  1386.، عکوچكیو  بهدانی، محمدعلی ؛مجید ،جامی االحمدی -7

 ( قاينزعفرانخراسان. سومین جشنواره ملی طالی سرخ ) زعفراندر مزارع 

. ارزيابی نقش دانش بومی و موارد مصرف 1388. ، ماالحمدیجامی و.  فر، هفرهنگ ،بهدانی، محمدعلی -8

 ارديبهشت. مشهد. 24و  23داروی هزاره سوم.  زعفرانالمللی بین در خراسان جنوبی. همايش زعفران

ارزيابی  1387االحمدی، م. و سیدابوالفضل ناصری. جامی ؛بهدانی، محمدعلی ؛اسالمی، س. و ؛علی، س -9

زنی و رشد اولیه کلزا. اولین همايش ملی اثرات متقابل شوری و استعمال خارجی گاليسین بتائین بر جوانه

 گرگان. -1387آبان  23و  22ولوژی بذر ايران علوم و تكن

ارزيابی مقاومت به شوری در ارقام کلزا  1387. بهدانی، محمدعلی . و اسالمی، س. و ؛علی، س -10

(Brassica napus L.در مرحله جوانه ) زنی و رشد اولیه گیاهچه. اولین همايش ملی علوم و تكنولوژی بذر

 گرگان. -1387آبان  23و  22ايران 

. واکنش عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم 1388االحمدی، م و رحیمی. علی. .، جامیبهدانی، محمدعلی -11

 21-22گلرنگ بهاره به اعمال شوری در مراحل مختلف رشد. اولین کنفرانس ملی فیزيولوژی گیاهی ايران 

 اصفهان. -1388مرداد 

http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.09.056
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109846
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ر اعمال شوری در مراحل مختلف رشد بر . اث1388و رحیمی. علی.  بهدانی، محمدعلی ؛االحمدی، مجامی -12

-22برخی صفات رشدی و فیزيولوژيكی سه رقم گلرنگ بهاره. اولین کنفرانس ملی فیزيولوژی گیاهی ايران 

 اصفهان. -1388مرداد  21

. ارزيابی تحمل به خشكی سه 1388االحمدی.مجید. و جامی بهدانی، محمدعلی ؛ بی الههفر، بیموسوی -13

ارديبهشت   30-31ای بحران آب و خشكسالی. ره در شرايط بیرجند. همايش منطقهژنوتیپ گلرنگ بها

 رشت. -1388

. پاسخ ارقام گلرنگ بهاره به 1388االحمدی.مجید. و جامی بهدانی، محمدعلی ؛ بی الههفر، بیموسوی -14

بهشت اردي  30-31ای بحران آب و خشكسالی. فواصل مختلف آبیاری در شرايط بیرجند. همايش منطقه

 رشت. -1388

. بررسی اثر تنش خشكی بر 1388االحمدی.مجید. و جامی بهدانی، محمدعلی ؛بی الههفر، بیموسوی -15

  30-31ای بحران آب و خشكسالی. خصوصیات کمی وکیفی بذور تولیدی ارقام گلرنگ. همايش منطقه

 رشت. -1388ارديبهشت 

محمدسعید و ناصری  ،بجدحسینی ؛االحمدی.مجامی ؛بهدانی، محمدعلی ؛بی الههفر، بیموسوی -16

های گلرنگ بهاره. همايش های انتخاب برای تحمل به خشكی ژنوتیپ. ارزيابی شاخص1388سیدابوالفضل. 

 اصفهان. -1388مهر  2و  1ملی گیاهان دانه روغنی 

 ،و ناصری محمدسعید ،بجدحسینی ؛االحمدی.مجامی ؛بهدانی، محمدعلی ؛بی الههفر، بیموسوی -17

. تأثیر آبیاری محدود بر رشد و عملكرد ارقام گلرنگ بهاره در شرايط بیرجند. همايش 1388سیدابوالفضل. 

 اصفهان. -1388مهر  2و  1ملی گیاهان دانه روغنی 

. اثر 1388فر. مجید و سیدعلی موسوی ؛  االحمدی.مجیدجامی ؛بهدانی، محمدعلی ؛بی الههفر، بیموسوی -18

بر عملكرد بیولوژيک و برخی صفات مورفولوژيک ارقام گلرنگ بهاره. اولین همايش ملی  آبیاری محدود

 . دنشگاه بیرجند.1388بهمن  9و  8های محیطی در علوم کشاورزی تنش

. واکنش 1388و سیدوحید اسالمی.  بهدانی، محمدعلی ؛اسماعیلی، ابوذر ؛مؤيدی شهرکی، عباداله -19

های محیطی در علوم شوری. اولین همايش ملی تنش ار رقم برنج به تنشزنی و رشد اولیه گیاهچه چهجوانه

 . دنشگاه بیرجند.1388بهمن  9و  8کشاورزی 

مجید، حسینی بجد، محمدسعید و  سیدعلی  ،االحمدیجامی ؛محمدعلی ،بهدانی ؛بی الههفر، بیموسوی -20

نشت الكترولیت در ارقام گلرنگ (، محتوای آب نسبی و SPAD. تغییرات میزان کلروفیل )1388فر. موسوی

. 1388بهمن  9و  8های محیطی در علوم کشاورزی بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری. اولین همايش ملی تنش

 دنشگاه بیرجند.

. 1388فر، سمانه. و عباداله مؤيدی شهرکی. نیک ؛شهیدی ، علی ؛بهدانی، محمدعلیحمید؛  ؛مقدم ،کاردان -21

 8های محیطی در علوم کشاورزی ییرات شوری خاک. اولین همايش ملی تنشآنالیز کیفی آب آبیاری در تغ

 . دنشگاه بیرجند.1388بهمن  9و 

. 1388االحمدی، مجید و مسعود خزاعی. جامی؛ بهدانی، محمدعلی ؛آبرود، فروغ ؛مؤيدی شهرکی، عباداله -22

محیطی در علوم کشاورزی های اثر تنش غرقابی بر مراحل اولیه رشد گیاه گلرنگ. اولین همايش ملی تنش

 . دنشگاه بیرجند.1388بهمن  9و  8
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. اثر تنش 1388و سیدابوالفضل ناصری.   اسالمی، سیدوحید ؛بهدانی، محمدعلی ؛زهرايی، سیده فاطمه -23

های محیطی در علوم زنی و رشد گیاهچه دو رقم گلرنگ بهاره. اولین همايش ملی تنششوری بر جوانه

 دنشگاه بیرجند. .1388بهمن  9و  8کشاورزی 

. بررسی عملكرد و اجزای عملكرد 1388فر. بی الهه موسویاالحمدی، مجید و بیجامی ؛بهدانی، محمدعلی -24

های محیطی در علوم کشاورزی دانه سه رقم گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری. اولین همايش ملی تنش

 . دنشگاه بیرجند.1388بهمن  9و  8

. تأثیر شوری آب آبیاری بر مراحل اولیه رشد سه واريته 1388،. هدانیمحمدعلی ببناری، عباس و  -25

بهمن  9و  8های محیطی در علوم کشاورزی (. اولین همايش ملی تنش.Helianthus annus Lآفتابگردان )

 . دنشگاه بیرجند.1388

پوششی و  . اثر کاشت گیاهان1388. محمدعلی بهدانیاالحمدی، مجید و جامی ؛مؤيدی شهرکی، عباداله -26

 29و  28های هرز ايران. های هرز گلرنگ. سومین همايش علوم علفورزی بر کنترل علفهای خاکسیستم

 . بابلسر.1388ماه بهمن

. تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مديريت مالچ بر روی 1389. محمدعلی بهدانی و مؤيدی شهرکی، عبداهلل -27

مردادماه   2-4علوم زراعت و اصالح نباتات ايران.  برخی خصوصیات رشد گیاه گلرنگ. يازدهمین کنگره

 . دانشگاه شهید بهشتی.1389

. تأثیر مقادير 1389کاليه. و حسین بشارتی بهدانی ،محمدعلی ؛نیک،موسوی ،بناری، عباس، سیدمحسن -28

گوگرد آلی و تقسیط نیتروژن بر پارامترهای رويشی هیبريد آذرگل آفتابگردان. يازدهمین کنگره علوم زراعت 

 . دانشگاه شهید بهشتی.1389مردادماه   2-4و اصالح نباتات ايران. 

. ارزيابی 1389کاليه. و حسین بشارتی بهدانی ،محمدعلی ؛نیکموسوی ،سیدمحسن ؛بناری، عباس -29

محتوای روغن، پروتئین و عملكرد دانه آفتابگردان تحت تأثیر کود گوگرد آلی گرانوله و زمان مصرف نیتروژن. 

 . دانشگاه شهید بهشتی.1389مردادماه   2-4يازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. 

. کود سبز و ضرورت کاربرد آن در کشاورزی 1390ايش خردمند. ست ؛بهدانی، محمدعلی ؛خديجه ،جاسمی -30

دانشگاه پیام نور  .1390خردادماه 5-6پايدار. اولین همايش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پايدار. 

 خوزستان. 

، مرضیه. نصیری محالتی ؛ جبار ، فالحی ؛مهسا  ،اقحوانی شجری ؛محمد علی ،بهدانی ؛پرويز ،رضوانی مقدم -31

 اثر روش های برداشت و خشک کردن محصول بر محتوای آنتوسیانین میوه زرشک بی دانه .1390

(Berberis vulgaris) ، خراسان جنوبی 1390آبان ماه   19و  18، اولین همايش ملی زرشک و عناب ،– 

 .بیرجند

. مرضیه ،نصیری محالتی ؛جبار ، فالحی ؛مهسا ،اقحوانی شجری ؛ محمد علی ،بهدانی ، پرويز؛ رضوانی مقدم -32

در پاسخ به تاريخ  (،Berberis vulgaris) تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه . 1390

، خراسان 1390آبان ماه   19و  18برداشت و ساعات برداشت روزانه ، اولین همايش ملی زرشک و عناب ، 

 .بیرجند –جنوبی 
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تاثیر سطوح . 1390سهراب.  محمودی، محمدحسن؛ سیاری، ؛محمدعلی بهدانی، ، رضا؛جاللی مقدس -33

اولین همايش راهبردهای دستیابی به کشاورزی ،  مختلف گوگرد و عصاره کود حیوانی بر جوانه زنی آفتابگردان

 .اهواز 5/5/1390،  پايدار

اثر تلقیح بذر با کود بیولوژيک  .1390. محمدعلی بهدانی، سهراب؛  محمودی، بهامین؛  بهامین، -34

بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان  (fluorescens pseudomonas)سودوموناس 

(Helianthus anuus L.)  ، اولین همايش راهبردهای دستیابی به کشاورزی پايداردر شرايط تنش شوری ،

 .اهواز 5/5/1390

اثر کودهای نیتروژن و فسفر  .1392. محمدعلی ،بهدانی محمدحسن؛  فتحی نسری، فاطمه؛  اصغر زاده، -35

همايش ملی دام و طیور ،  in situبر ترکیب شیمیايی و تجزيه پذيری شكمبه ای علوفه گلرنگ به روش 

 ، ساری.  شمال کشور

مولفه بررسی  .1390مهدی.  عبداللهی، ؛محمدعلی بهدانی، بهامین؛  بهامین، نسیبه؛  خراسانی نصیری، -36

 Pseodomonasهای جوانه زنی گیاهچه آفتابگردان تحت تاثیر سويه های مختلف سودوموناس فلورسنت )

fluorescens)  ،زنجان 16/6/1390،  اولین کنگره ملی علوم و فناوريهای نوين کشاورزی. 

 تاثیر سطوح .1390سهراب.  محمودی، محمدحسن و سیاری،؛ محمدعلی بهدانی، رضا؛ مقدس، جاللی -37

اولین کنگره ملی علوم ، مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مربوط به عملكرد دانه آفتابگردان

 .زنجان 16/6/1390،  و فناوريهای نوين کشاورزی

بررسی کارايی علفكشهای  . 1390. محمدعلی بهدانی، اسكندر؛ زند، سیدوحید؛ اسالمی، رضا؛ بهروان، -38

و اثر اختالط آنها با کود  زعفراناستیل کوآنزيم آ کربوکسیالز در کنترل علفهای هرز باريک برگ  هبازدارند

 .اهواز 17/11/1390،  چهارمین همايش علوم علفهای هرز ايران،  مايع پرولكس

تاثیر سطوح  . 1390علیرضا.  ،وکیلی؛ محمدعلی، بهدانی محمدحسن؛ فتحی نسری، فاطمه؛ اصغر زاده، -39

نخستین سمینار ، مختلف کود نیتروژن و فسفر بر ارزش غذايی علوفه گلرنگ با استفاده از تكنیک تولید گاز

 .16/6/90کرمان، ملی مديريت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر

 اثر کودهای نیتروژن و فسفر . 1391محمدعلی.  ،بهدانی محمد حسن؛  فتحی نسری، فاطمه؛ اصغر زاده، -40

 .8/6/1391، اصفهان  پنجمین کنگره علوم دامی ايران،  بر ترکیب شیمیايی و پايداری هوازی سیالژ گلرنگ

اثر  . 1391احمدرضا.  داور منش، ؛محمدعلی ،بهدانیمحمدحسن؛  فتحی نسری، فاطمه؛ اصغر زاده، -41

، in situکودهای نیتروژن و فسفر بر ترکیب شیمیايی و تجزيه پذيری شكمبه ای سیالژ گلرنگ به روش 

 .8/6/1391، اصفهان  پنجمین کنگره علوم دامی ايران

ارزيابی اثر دما و بارندگی بر  اسماعیل.  فیله کش، حامد؛  فروغی فر، ؛ محمدعلی ،بهدانی فاطمی، طیبه؛ -42

، همايش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان GISبا استفاده از  (Cuminum cyminum) عملكرد زيره سبز

 .بجنورد 5/7/1391دارويی ، 

تاثیر کودهای  . 1391سهراب.  محمودی، ؛ محمدعلی ،بهدانی بهروز؛  خلیل طهماسبی، صادق؛  بهامین، -43

کنگره علوم زراعت و اصالح  دوازدهمین،  بیولوژيک دامی و شیمیايی بر عملكرد کمی و کیفی آفتابگردان

 .14/6/1391، کرج  نباتات ايران
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بررسی  . 1391آرش.  امیدی، ؛محمدعلی ،بهدانی فاطمه؛  ايزدی يزدان آبادی، مهدی؛  عباس آبادی، -44

هفدهمین کنفرانس سراسری ، عالئم هیتوپاتولوژيكی ايجاد شده در بزهای تغذيه شده با علوفه ارزن دم روباهی

 .14/6/1391، کرمان  کنفرانس بین المللی زيست شناسی ايرانو پنجمین 

ی عالئم بررس . 1391آرش.  امیدی، ؛محمدعلی ،بهدانی فاطمه؛ ايزدی يزدان آبادی، مهدی؛  عباس آبادی، -45

هفدهمین کنفرانس ،  Panicum Italicum کلینیكی ايجاد شده در بزهای تغذيه شده با ارزن دم روباهی

 .14/6/1391، کرمان  کنفرانس بین المللی زيست شناسی ايرانسراسری و پنجمین 

اثر کودهای نیتروژن و فسفر بر . 1392 . محمدعلی ،بهدانی محمدحسن؛ فتحی نسری، فاطمه؛ اصغر زاده، -46

همايش ملی دام و طیور شمال ،  in situترکیب شیمیايی و تجزيه پذيری شكمبه ای علوفه گلرنگ به روش 

 .12/2/1392، ساری  کشور

ومین کنگره ملی گیاهان  . د چالش های پیش رو و چشم انداز آينده، زعفران .1392. محمدعلی، بهدانی -47

 .25/2/1392، تهران  دارويی

اثر کودهای شیمیايی و  .1392بهزاد.  صادقی، محمدقادر؛  قادری،صبورا؛  تیموری، ؛ محمدعلی ،بهدانی -48

،  کنگره ملی گیاهان دارويی دومین (. .Crocus sativus L) زعفرانبیولوژيكی بر خصوصیات رويشی بنه 

 .25/2/1392تهران 

تاثیر  . 1392اله. حجت آذر پیوند، فاطمه؛  چراغی، ؛ محمدعلی ،بهدانی محمدحسن؛  سیاری زهان، -49

 ، بذر بر غلظت عناصر پتاسیم وفسفر در گیاه دارويی سیاهدانه تیمارهای ترکیب شده بیولوژيک وپرايمینگ

 25/2/1392، تهران  دومین کنگره ملی گیاهان دارويی

تاثیر  . 1392اله. حجت آذر پیوند،فاطمه؛ چراغی،  ؛محمدعلی ،بهدانی محمدحسن؛  سیاری زهان، -50

دومین کنگره ،  اه ريحان سبزتیمارهای ترکیب شده بیولوژيک و پرايمینگ بذر بر شاخص های رشد در گی

 25/2/1392، تهران  ملی گیاهان دارويی

اثر روشهای مختلف . 1392سهراب.  محمودی ،  سیدوحید؛  اسالمی، ؛ محمدعلی ،بهدانی محبوبه؛  سردار، -51

 . 2/6/1392، کرج  پنجمین همايش علوم علفهای هرز ايران،  خاکورزی و کنترل علفهای هرز بر عملكرد پنبه

ررسی تاثیر . ب1392 سهراب.  محمودی، سیدوحید؛  اسالمی، محمد علی؛  ،بهدانی محبوبه؛  سردار، -52

،  علفكش تری فلوکسی سولفورون سديم در تلفیق با روشهای مختلف خاکورزی در مديريتعلفهای هرز پنبه

 2/6/1392، کرج  پنجمین همايش علوم علفهای هرز ايران

اثر  .1392محمدحسن.  ،سیاری زهان؛ محمدعلی،  بهدانی سهراب؛  محمودی، زينب؛ علی پور میاندهی، -53

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و ،  زعفرانوزن بنه و مصرف انواع کود بر ويژگیهای کالله و خامه 

 .اردبیل 30/5/92،  مرسوم

مطالعه برهمكنش  .1392محمدحسن.  سیاری، ؛ محمدعلی ،بهدانیسهراب؛  محمودی، علی پور میاندهی، -54

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و ،  زعفراناثر کودهای رايج، بیولوژيک و وزن بنه بر خصوصیات برگ 

 .اردبیل 30/5/1392،  مرسوم

. مقايسه تاثیر روش 1392سردار، محبوبه؛  بهدانی، محمدعلی؛  اسالمی،  سیدوحید؛ محمودی ، سهراب.  -55

( در کشت معمول و حفاظتی آن پس از Gossypium hirsutumپنبه )های مختلف خاک ورزی بر عملكرد 

 تهران. 20/11/1392گندم ، اولین همايش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پايدار ، 
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بررسی شاخص شانون در استان سیستان و . 1392الله، سمانه؛ محمودی، سهراب؛  بهدانی، محمدعلی.  -56

 19/6/1392،  همايش ملی مديريت پايدار منابع خاک و محیط زيستاولین ، بلوچستان تحت شرايط اقلیمی

 کرمان.

. مكان گزينی اراضی 1393؛  تاجبخش، سیدمحمد؛  محمودی، سهراب. محمدعلی، بهدانیمهرابی، پگاه؛   -57

مستعد کشت شیرين بیان در شهرستان اراک بر اساس عوامل زمینی ، دومین همايش ملی گیاهان دارويی 

 همدان. 1/6/1393دار ، و کشاورزی پاي

پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی  . 1393سهراب.  محمودی، سیدمحمد؛  تاجبخش، ؛ محمدعلی ،بهدانی -58

کنگره ملی کشاورزی  در شهرستان اراک، سومین (Glycyrhiza glabra) کشت گیاه دارويی شیرين بیان

 .اردبیل 29/5/1393،  ارگانیک و مرسوم

ارزيابی  .1393محمدحسن.  سیاری، ؛ محمدعلی ،بهدانی سهراب؛  محمودی، زينب؛  علی پور میاندهی، -59

دومین همايش ملی ، .Crocus sativus L زعفراناثر وزن بنه و انواع مختلف کود بر ويژگی های زراعی 

 همدان 1/6/1393،   گیاهان دارويی و کشاورزی پايدار

واکنش  . 1393محمدحسن.  سیاری،؛ محمدعلی،  بهدانی سهراب؛  محمودی، زينب؛  علی پور میاندهی، -60

به اندازه بنه مادری و مصرف کود بیولوژيک   .Crocus sativus L زعفرانبرخی ويژگیهای بنه های دختری 

 .همدان 1/6/1393، دومین همايش ملی گیاهان دارويی و کشاورزی پايدار، دامی و شیمیايی ، 

جهت  زعفران. بررسی پتانسیل های 1393. مهسااقحوانی شجری،  محمدعلی؛بهدانی، حمیدرضا؛ فالحی،  -61

. زعفرانتوسعه گردشگری کشاورزی در خراسان. سومین همايش ملی آخرين دستاوردهای علمی و پژوهشی 

 آذر ماه. دانشگاه تربت حیدريه. 

های خاک اثر روش  . 1394سهراب.  محمودی، سیدوحید؛  اسالمی، ؛محمد علی ،بهدانیمحبوبه؛ سردار،  -62

 ورزی و کنترل شیمیای بر تراکم و تنوع علف های هرز باريک  برگ پنبه در کشت دوم بعد از گندم، ششمین

 .بیرجند 10/6/1394علوم علف های هرز ايران ، همايش ملی 

  زعفرانتولید ريز بنه ها در . 1394. محمدعلی،  بهدانی زهره؛  علیزاده، عاطفه؛  درخشان، علی؛ ايزانلو، -63

Crocus sativus L   از طريق کشت درون شیشه ، اولین همايش بین المللی و نهمین همايش ملی

 .تهران 2/3/1394بیوتكنولوژی جمهوری اسالمی ايران ، 

مقايسه دو روش حداکثر احتمال  . 1394محمدجواد.  وحیدی،؛ محمدعلی،  بهدانی حمیدرضا؛ ابوترابی، -64

های اولین همايش ملی پژوهش .استخراج نقشه ی کاربردی اراضیشباهت و شبكه ی عصبی مصنوعی در 

 . تهران 8/3/1394کاربردی در نگهداشت محیط زيست آب و منابع طبیعی ، 

کاربرد الگوريتم  شبكه ی عصبی . 1394؛ وحیدی، محمدجواد. محمدعلی،  بهدانیابوترابی، حمیدرضا؛  -65

نقشه کاربری اراضی قاينات خراسان جنوبی ، سومین  بندی تصاوير ماهواره ای جهت تهیهمصنوعی در طبقه

 .تهران 16/2/1394همايش ملی  انجمن های علمی دانشجويی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ، 

های مختلف طبقه مقايسه الگوريتم . 1394؛ وحیدی، محمدجواد. محمدعلی،  بهدانیابوترابی، حمیدرضا؛  -66

نقشه کاربری اراضی )شهرستان قاينات (، سومین همايش ملی  انجمن بندی تصاوير ماهواره ای در تهیه 

 .تهران 16/2/1394های علمی دانشجويی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، 
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تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده  . 1394؛ وحیدی، محمدجواد. محمدعلی،  بهدانیابوترابی، حمیدرضا؛  -67

وردی شهرستان قاينات (، سومین همايش ملی انجمن های علمی از تصوير ماهواره ای لندست)مطالعه م

 .تهران 16/2/1394دانشجويی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ، 

مقايسه تاثیر کودهای . 1394علیرضا.  صمدزاده ،محمد علی؛ ، بهدانی سهراب؛  محمودی،سجاد؛  نصیری، -68

رد ارقام گوجه فرنگی، اولین کنفرانس ساالنه دامی تلفیقی و شیمیايی بر بعضی از خصوصیات رشدی و عملك

 .شیراز 31/4/1394تحقیقات کشاورزی ايران ، 

 تغییرات بررسی. 1394. علیرضا صمدزاده، ؛محمدعلی بهدانی، سهراب؛ محمودی، سجاد؛ نصیری، -69

. نهاده کم پايدار و سنتی متداول، کشت سیستمهای به پاسخ در فرنگی گوجه مختلف ارقام رشد آنالیزهای

 آذر 5. رانيا یکشاورز و ستيز طیمح یها پژوهش یمل شيهما نیچهارم و یالملل نیب شيهما نیاول

1394 . 

اثر کاربرد حاصلخیزکننده های  .1394 .سرور خرمدل ، ؛ محمدعلی،  بهدانی مهتاب؛ گلزاری جهان آبادی، -70

 .قاين 13/8/1394،  زعفران، چهارمین همايش ملی  زعفرانخاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رويشی 

تحت  زعفرانمطالعه خصوصیات کیفی  .؛ خرمدل ،  سرورمحمدعلی،  بهدانیگلزاری جهان آبادی، مهتاب؛  -71

 .قاين 13/8/1394،  زعفرانتاثیر کودهای زيستی ، چهارمین همايش ملی 

 استخراج . 1394. محمدعلی بهدانی، مجید؛  جامی االحمدی،علیزاده، زهره؛  زهره؛  افضلی باغ عباس، -72

RNA اولین همايش بین المللی و نهمین همايش ملی بیوتكنولوژی جمهوری زعفران ازکورم خوب باکیفیت ،

 .تهران 1394خرداد  5الی  3اسالمی ايران ، 

 تاثیرکودهای.  1394. بهدانی، محمدعلیافضلی باغ عباس، زهره؛  علیزاده، زهره؛ جامی االحمدی، مجید؛   -73

، چهارمین همايش سراسری Crocua sativus L زعفران در ردوکتاز کربوکسیالت-5 بربیانپرولین فسفره

 .1394دوازدهم بهمن ماه کشاورزی و منابع طبیعی پايدار ، 

 در سوالنی کتونیا رايزو رشد بر فسفر مختلف سطوح تاثیر. 1394. بهدانی، محمدعلیپناه، پريسا و يزدان -74

 . 1394شهريور  20. دومین همايش يافته های نوين در محیط زيست و اکوسیستم های کشاورزی. عدس

 PH اثر بررسی. 1394. محمدحسن، زهانسیاری؛ عباس ،محمدی؛ محمدعلی ،بهدانی؛ پريسا ،پناه يزدان -75

دومین همايش يافته های نوين در محیط زيست و . بیرجند شهرستان زعفران مزارع در کورم خصوصیات بر

 .1394شهريور  20. کشاورزی هایاکوسیستم

 گونه بررسی. 1394 . محمدحسن، زهانسیاری؛ عباس ،محمدی؛ محمدعلی ،بهدانی؛ پريسا ،پناه يزدان -76

دومین همايش يافته های نوين .  .سرايان و بیرجند های شهرستان زعفران ريشه همراه میكوريز غالب های

 .1394شهريور  20 .های کشاورزیدر محیط زيست و اکوسیستم

. 1395سهراب.  محمودی، مجید و االحمدی، جامی سهیل؛ پارسا، ؛محمدعلی ،بهدانی مهديه؛ عسكری، -77

دامی. دومین کنگره  کود کاربرد و خشكی تنش شرايط تحت آويشن گونه دو کمی صفات برخی مطالعه

. دانشگاه 1395شهريور  11تا  9بین المللی  و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. 

 گیالن. 
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 ساله 10 تغییرات مطالعه. 1395. رضا ،اسديان؛ و محمدجواد ،بابائی ؛محمدعلی ،بهدانی؛ اسمیر، مروجی -78

. دومین کنگره بین المللی  و چهاردهمین کنگره ملی علوم رضوی خراسان استان زراعی گیاهان زيستی تنوع

 . دانشگاه گیالن.1395شهريور  11تا  9زراعت و اصالح نباتات ايران. 

 ریتاث یبررس. 1395. محمدعلی بهدانی، و فريد نژاد، مرادی محمدحسین؛ فرد،امینی علی؛ فدافن، افتاده -79

. یاهیگ یداروها و يیدارو اهانیگ یمل شيهما نیدوم. زعفران کالله يیایمیوشیب اتیخصوص بر نیتروکسین

 .1395 خرداد 13

 بهدانی، و سهراب محمودی، جواد؛ محمد زارچ، بابائی معصومه؛ فروتن، زاده علی فهیمه؛ مايوان، فريدی -80

 استاد) هيدریح تربت شهرستان یمورد مطالعه قند، چغندر محصول بر یبارندگ راتییتغ یابيارز. محمدعلی

 9. رانيا نباتات اصالح و زراعت علوم یمل کنگره نیچهاردهم و  یالملل نیب کنگره نیدوم(. یرضو خراسان

 .النیگ دانشگاه. 1395 وريشهر 11 تا

 بنه از کالوس کشت و القا یساز نهیبه. محمدعلی بهدانی، و زهره علیزاده، علی؛ ايزانلو، عاطفه؛ درخشان، -81

 و زراعت علوم یمل کنگره نیچهاردهم و یالملل نیب کنگره نیدوم .1395 .(.Crocus sativus L) زعفران

 .النیگ دانشگاه. 1395 وريشهر 11 تا 9. رانيا نباتات اصالح

 و کشت اثر . 1396 .سهراب ،محمودیو  محمدعلی ،بهدانی؛ محمدحسن ،زهانسیاری؛ سعیده ،جوادی -82

 خراسان از بخشی در چندساله مزارع در خاک جذب قابل پتاسیم و فسفر غلظت بر زعفران گیاه ممتد کار

 .1396شهريور  8تا  6. خاک ايران پانزدهمین کنگره علوم. جنوبی

 مزارع سن اثر. 1396. سهراب ،محمودیو  محمدعلی ،بهدانی؛ محمدحسن ،زهانسیاری؛ سعیده ،جوادی -83

پانزدهمین کنگره علوم خاک . جنوبی خراسان از بخشی در خاک شیمیايی و فیزيكی خصوصیات بر زعفران

 .1396شهريور  8تا  6. ايران

 وزن اثر مطالعه. 1396. جالل طباطبايی و محمدعلی بهدانی، معصومه؛ شاکری، محمدحسین؛ فرد،  امینی -84

 .زعفران یمل شيهما نیچهارم.  زعفران عملكرد و گل های ويژگی برخی بر تراکم پر کشت و بنه

 باززايی و زا جنین کالوس القای. 1396. محمدعلی ،بهدانیو  زهره ،علیزاده؛ عاطفه ،درخشان؛ علی ،ايزانلو -85

دومین همايش بین المللی و دهمین همايش ملی . (Crocus sativus L) زراعی زعفران در غیرمستقیم

 .جمهوری اسالمی ايرانبیوتكنولوژی 

 سوروف هرز علف یآب عصاره کیآللوپات اثر یبررس. محمدعلی بهدانی، و سهراب محمودی، محسن؛ خمری، -86

 .1396 وريشهر 6 و 5. رانيا هرز یهاعلف علوم شيهما نیهفتم. یمعمول ارزن یزن جوانه اتیخصوص بر

غلظووت و موودت زمووان  . اثوور1396 حمیدرضووا. فالحووی، ؛ محمدددعلی بهدددانی،.، سووعیدعلمووی،  -87

.اولوین  زعفورانهوای فلورسوانس کلروفیول خیساندن بنه در نیترات پتاسویم بور عملكورد گول و شواخص
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موواه،  بهموون 29همووايش ملووی فرصووت هووای نوووين تولیوود و اشووتغال بخووش کشوواورزی در شوورق کشووور. 

 بیرجند. 

وری بنه  زمان  غوطه. تأثیر غلظت و مدت 1396 حمیدرضا. فالحی، ؛ محمدعلیبهدانی، ، سعیدعلمی،  -88

. اولین همايش ملی فرصت زعفراندر اسید سالیسیلیک بر عملكرد گل و شاخصهای فلورسانس کلروفیل 

  .ماه، بیرجند بهمن  29های نوين تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور. 

 اثرات. 1397. سهراب محمودی، و محمدحسن زهان، سیاری ؛محمدعلی بهدانی، مرجان؛ نژاد، سعیدی -89

. رانيا نباتات اصالح و زراعت علوم کنگره نیپانزدهم. کنجد ارقام عملكرد و پروتئین بر گوگرد و دامی کود

 .1397 وريشهر 15 تا 13

 و KStar هایمدل کارايی ارزيابی .1397. محمدعلی ،بهدانیو  عباس ،سیوکیخاشعی؛ فهیمه ،پورخادم -90

LWL پنجمین . (بیرجند: موردی مطالعه) اقلیمی پارامترهای اساس بر زعفران محصول عملكرد تخمین در

 . 1397آبان  24و  23. زعفرانهمايش ملی 
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