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 فرهاد آذرمی آتاجان
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 آموزشیسوابق 

                                             علوم و مهندسی خاک دانشگاه بیرجندزراعت و استادیار گروه 

 دروس تدریس شده:
خاک در مدیریت  -ژی خاکمیکروبیولو -بیولوژی خاک -خاکشناسی عمومی

کاربرد   -های شور و سدیمیخاک -آلودگی خاک و آب -کشاورزی پایدار

 زیمهارت آمو -عملیات کشاورزی -زبان تخصصی -رادیوایزوتوپها در خاکشناسی

 تاکنون  1395

 سوابق تحصیلی

 علوم خاک، دکتری:

 رفسنجان. عصر )عج(دانشگاه ولی

 :های ژیکی، بیوشیمیایی و آنزیمی نهالولویهای فیزپاسخ موضوع رساله

و  های سودوموناس فلوروسنت به تنش شوریتلقیح شده با باکتریپسته 

 .هاتغییرات شیمیایی روی و منگنز در ریزوسفر آن

 39/17: معدل 

 19 :نمره رساله 
 

 

       ،    شیمی و حاصلخیزی خاک -مهندسی کشاورزیارشد:  کارشناسی

 .انتربیت مدرس تهر دانشگاه

 نده های حل کنبررسی تاثیر تلقیح میکروارگانیسم: موضوع پایان نامه

 فسفات در افزایش کارایی کودهای فسفاتی در کلزا.

 58/16: معدل 

 19 :نامهنمره پایان 
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بوعلی  دانشگاه ،علوم خاک -شناسی: مهندسی کشاورزیکار

   .همدانسینا

 ها بر کیفیت خاککشمطالعه تاثیر علف: ژهعنوان پرو. 

 03/17: معدل 
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 فعالیت های پژوهشی
                                               1391 الی 1390    سسه تحقیقات خاک و آب کشور.تیوباسیلوس در بخش بیولوژی خاک مؤهمکاری در انجام طرح ملی گوگرد و 

 1395الی  1394                              سسه تحقیقات خاک و آب کشور. بخش بیولوژی خاک مؤ ی در انجام طرح پژوهشی درهمکار

 سوابق اجرایی

 تاکنون 1400                                       ناظر کمیته تخصصی باغات دانشگاه بیرجند                                                                    
 

 هاعضویت

 تاکنون 1399                     عضو شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی                                                     
 

  نامهپایان راهنمایی و مشاوره

نمو و  واک، رشد خبررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد بر خصوصیات   -پایان نامه کارشناسی ارشد  -زهرا زارع -1

 )استاد راهنما(. 1398سال  -تحمل به سرما زدگی درختان انار

ویشی و رژگیهای تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر برخی از وی  -پایان نامه کارشناسی ارشد -نسیبه چوپانی اقچ -2

 )استاد مشاور(. 1398سال  -( تحت تنش شوری.Berberis vulgaris Lدانه )یفیزیولوژیکی پاجوشهای زرشک ب

نار رقم حمل گیاه اپاشی نیتروژن بر رشد و نمو و میزان تتاثیر محلول   -پایان نامه کارشناسی ارشد  -سعیده فدایی -3

 )استاد مشاور(. 1399سال دفاع در تیرماه  – ملس ساوه به تنش سرما

و  یزیولوژیکیوژیکی، فتاثیر نانوذرات سلنیوم و سیلیسیوم بر صفات مورفول  -پایان نامه کارشناسی ارشد  -بصیره شهرکی -4

استاد ) 1399دفاع در تیرماه سال  -تحت شرایط تنش شوری (.Calendula officinalis Lبیوشیمیایی گل همیشه بهار )

 مشاور(.

نار اکی ارقام زیولوژیتاثیر تنش شوری بر برخی صفات رویشی و فی  -دپایان نامه کارشناسی ارش -مهناز قانعی یارم گنبد -5

 )استاد مشاور(. 1398سال  -پوست سیاه و گلنار فارسی

 ه کمک مدلببررسی سازگاری گیاه گندم با خشکسالی و تغییر اقلیم  -پایان نامه کارشناسی ارشد -امجد سرابندی -6

 )استاد مشاور(. 1398سال  -Aqua Cropگیاهی 

سیم و ولفات پتاستاثیر کاربرد منابع مختلف کود نیتروژنه،  -پایان نامه کارشناسی ارشد -اکرم حیدری عبدل آبادی -7

 )استاد مشاور(. 1398سال  -اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم بادامی سفید مه والت

ط حت شرایتاری تیپ و کرتی بر عملکرد پیاز بررسی روشهای آبی -پایان نامه کارشناسی ارشد -مهدی عربی آیسک -8

 )استاد مشاور(. 1399دفاع در خرداد ماه سال  -تنش خشکی

 ی و مطالعاتیاتعالیق تحقیق

 شدی رگیری خصوصیات محرک )جداسازی، شناسایی و اندازه و بیوتکنولوژی خاک ، میکروبیولوژیبیولوژی

(PGPمیکروارگانیسم ))ها 

 ها با خاک و گیاهکنش میکروارگانیسمبرهم 

 های خاک(ها در کنترل غلظت آالیندههای زیستی و میکروارگانیسم)استفاده از روش شیمی و آلودگی خاک 

 محیطی )شوری، خشکی، فلزات سنگین و ...(های زیستتنش 
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 مهارت ها

 و گیاه تجزیه خاک 

 ی ایی در رابطه با شناسایهای مختلف بیوشیمیانجام تستو  جداسازی، تعیین خصوصیات محرک رشدی

 ی مختلف خاکهاباکتری

 ابطه با لف در رهای مختصد کلونیزاسیون ریشه و انجام تستآمیزی و تعیین درشمارش اسپور قارچ در خاک، رنگ

 همزیستی میکوریزی

 تیکیهای مولکولی و ژنهای جداسازی شده در حد گونه با استفاده از روشها و قارچشناسایی باکتری  

 های مختلف و همچنین استخراج گیری فعالیت آنزیمازهاندDNA در گیاه 

 جذب اتمی،  ،م فتومتریفلهای اسپکتروفتومتر، کار با دستگاهHPLC و PCR 

  تسلط به نرم افزارهایWord ،Excel، PowerPoint، SPSS  وSAS   

 بندی محلول خاک افزارهای گونهتوانایی کار با نرمVisual Minteq  وPhreeqC 

 افزار ها در محیط نرممراه با اجرای آنهای عصبی و منطق فازی هآشنایی با مباحث شبکهMatlab  

 
 

 انتشارات
 

 های داخلی:کنفرانس

 Pseudomonasگیاه های محرک رشدبررسی تاثیر باکتری .1392ملکوتی، م. ج و خاوازی، ک.  آذرمی، ف. -1

fluorescens  سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. ایگلخانه ا در شرایطبر جذب فسفر و اجزا عملکرد کلز .

 اهواز، ایران.

فر توسط . مقایسه توانایی انحالل فس1393دهجی، پ و حمیدپور، م. زادهمظفری، و. عباس آذرمی، ف. -2

 ددانشگاه شهی های برتر سودوموناس فلوروسنت جدا شده از ریزوسفر پسته و گندم. همایش ملی پسته،باکتری

 نر کرمان، ایران.باه

-ولوژیکی نهال. ارزیابی برخی پارامترهای رویشی و فیزی1394زاده دهجی، پ. مظفری، و و عباس آذرمی، ف. -3

خاک های حل کننده فسفات تحت تنش شوری. چهاردهمین کنگره علومهای پسته تلقیح شده با باکتری

 ایران، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان، ایران.

ط ( بر رشد و جذب عناصر توسPGPRهای محرک رشد گیاه ). تاثیر باکتری1396 ف.آذرمی آتاجان،  -4

 یران.های پسته تحت تنش شوری. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، انهال

های پسته . تغییرات شیمیایی منگنز در ریزوسفر نهال1396 مظفری، و و دقیقی، س. آذرمی آتاجان، ف. -5

دانشگاه  یران،های سودوموناس فلوروسنت در شرایط شور. پانزدهمین کنگره علوم خاک اشده با باکتری تلقیح

 صنعتی اصفهان، ایران.

های نهال های حل کننده فسفات بر رشد و جذب فسفر در. تاثیر کاربرد باکتری1397 آذرمی آتاجان، ف. -6

 ی، موسسهای علوم صنایع غذایی و کشاورزقههای علمی منطیانار در شرایط شور. کنگره توسعه همکار

 پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران. 

( بر IAAهای تولید کننده اکسین و ایندول استیک اسید ). تاثیر نقش باکتری1397 آذرمی آتاجان، ف. -7

ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی، موسسه های علمی منطقهیهای انار. کنگره توسعه همکارزایی قلمهریشه



4 

 

 پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران. 

خیر و تعرق واقعی . روند تغییرات تب1397 آذرمی آتاجان، ف.، ن. قالسی مود، م. و شکیبانیا زاده، م.یعقوب -8

ریت آب، ر مدیددید های جدشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبال. اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری

 دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

زنیبذر و  . تاثیر مراحل مختلف برداشت عناب بر روی درصد جوانه1398 آذرمی آتاجان، ف.دقیقی، س. و  -9

شاورزی، کوسعه اثر سن پاجوش و زمان انتقال بر روی گیرایی پاجوشهای عناب. چهارمین کنگره بین المللی ت

 یست و گردشگری، تبریز، ایران.منابع طبیعی، محیط ز

گل همیشه  پارامترهای رشدی . بررسی 1398. آذرمی آتاجان، ففرد، م. ح. و بیات، ح. شهرکی، ب. امینی -10

انی علوم باغب یازدهمین کنگره ( تحت تاثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیم..Calendula officinalis Lبهار )

 ایران، ارومیه، ایران.

یلیسیم بر س. تاثیر سیلیسیوم و نانو 1398. آذرمی آتاجان، ففرد، م. ح. و کی، ب. امینیبیات، ح. شهر -11

ان، یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایر(. .Calendula officinalis Lخصوصیات رشدی گل همیشه بهار )

 ارومیه، ایران.

 و، شیمیایی صوصیات فیزیکی. تاثیر کاربرد کودهای زیستی و مواد آلی بر برخی خ1398 آذرمی آتاجان، ف. -12

 ، ایران.زنجانانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زیستی خاک زیر کشت گندم. ش

کم مصرف  . نقش باکتریهای تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی1398 آذرمی آتاجان، ف. -13

 ، ایران.نزنجاانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه در قلمه های انار. ش

سفاتی بر . نقش باکتریهای حل کننده فسفات و کودهای ف1398و سیاری زهان، م. ح.  آذرمی آتاجان، ف. -14

، نجانزگاه انزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشبرخی شاخص های رشدی و مقدار فسفر نهالهای پسته. ش

 ایران.

برگی نیتروژن  . بررسی تاثیر محلول پاشی1399 آذرمی آتاجان، ف.و  فدایی، س. خیاط، م. مرادی نژاد، ف.  -15

نابع مدهمین همایش سراسری کشاورزی و (. .Punica granatum Lمیوه انار ) بر برخی صفات بیوشیمیایی

 طبیعی پایدار. مشهد، ایران.

رگی نیتروژن ب. بررسی تاثیر محلول پاشی 1399 آذرمی آتاجان، ف.و  فدایی، س. خیاط، م. مرادی نژاد، ف. -16

ع دهمین همایش سراسری کشاورزی و مناب(. .Punica granatum Lمیوه انار ) صفات فیزیکیبرخی  بر

 طبیعی پایدار. مشهد، ایران.

ی بر اثر تنش خشک. 1400. فآتاجان، آذرمی زاده، م. و بیلندی، م. یعقوب پوررضا آیسک، م. عربی  -17

گاه دانشان. و زهکشی ایر کنگره ملی آبیاریپنجمین ن. پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایاخصوصیات گیاه 

 بیرجند، بیرجند، ایران.

روش آبیاری بر  انتخاب اثر. 1400 آتاجان، ف.آذرمی زاده، م. و بیلندی، م. یعقوب پوررضا آیسک، م. عربی   -18

و  یاریکنگره ملی آبپنجمین  .آب در منطقه آیسک سرایان خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف

 بیرجند، بیرجند، ایران.دانشگاه زهکشی ایران. 

صوصیات های سودوموناس فلورسنت بر ختأثیر باکتری. 1400 آذرمی آتاجان، ف.و  .ب . شهرکی،ح بیات، -19

کنگره ملی پنجمین . تحت تنش شوری( .Calendula officinalis Lبهار )ه همیش رشدی و زایشی گل

 بیرجند، بیرجند، ایران.دانشگاه و زهکشی ایران.  آبیاری

. کاهو رشدی خصوصیات از برخی بر آبیاری آب شوری مختلف سطوح تاثیر. 1400 آتاجان، ف.آذرمی  -20

 کرج، ایران.موسسه تحقیقات خاک و آب، کنگره علوم خاک ایران، هفدهمین 
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 :خارجیهای کنفرانس

 

1- Malakouti, M. J. and Azarmi, F. 2011. Promotion of Crop Yield and Human Health by 

Application of Zinc Fertilizers into Arable Lands. 3rd International Zinc Symposium. 

Hyderabad, India. 

2- Azarmi, F. and Mozafari, V. 2016. Availability and Speciation of Zn in the Rhizosphere 

Soil of PGPR-inoculated Pistachio Seedlings under Saline Condition. 5th EUROSOIL 

International Congress. Istanbul, Turkey. 

3- Mozafari, V. and Azarmi, F. 2016. The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

on the Growth and Micronutrients Uptake in the Pistachio Seedlings under Salinity 

Stress. 5th EUROSOIL International Congress. Istanbul, Turkey. 

 فارسی: پژوهشی-نتشر شده در مجالت علمیمقاالت م

و  افزایش کارایی کننده فسفات در. تاثیر تلقیح ریزجانداران حل1392ملکوتی، م. ج و خاوازی، ک.  آذرمی، ف. -1

 .499-507: 4، شماره 27. جلد های خاکتی در کلزا. مجله پژوهشکودهای فسفا بازیافتدرصد 

اس فلورسنت های سودومونجداسازی باکتری. 1393دهجی، پ و حمیدپور، م. زادهمظفری، و. عباس آذرمی، ف. -2

ره شما، 2 شناسی خاک. جلد. نشریه زیستهااز ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن

2 :186-173. 

 ناس فلوروسنسدوموسو تاثیر کاربرد همزمان باکتری .1394م. ج. خاوازی، ک و ثقفی، ک.  ملکوتی، آذرمی، ف. -3

: 1اره ، شم3 . جلدشناسی خاکنشریه زیست .مصرف در کلزاو کودهای فسفاتی بر عملکرد و جذب فسفر و عناصر کم

30-21. 

سودوموناس  هایکنش باکتری. برهم1395زاده دهجی، پ. مظفری، و. حمیدپور، م و عباس ، ف.آتاجان آذرمی -4

( .Pistacia vera Lهای پسته )میایی و فراهمی روی در ریزوسفر نهالهای شیفلوروسنت و روی بر توزیع شکل

 .47-68: 1، شماره 6جلد تحت تنش شوری. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. 

یاه و کود فسفاته . اثر کاربرد ریزجانداران محرک رشد گ1399حمامی، ح. و یعقوب زاده، م. آذرمی آتاجان، ف.  -5

، 12لد جاعی. کرد گندم و کارایی مصرف آب در سطوح آب آبیاری. مجله تولید گیاهان زربر عملکرد و اجزای عمل

  .1-24: 4شماره 

وح آبیاری بر رشد، . ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سط1399. و یعقوب زاده، م. آذرمی آتاجان، فحمامی، ح.  -6

، شماره 13شهای محیطی در علوم زراعی. جلد (. مجله تن.Triticum aestivum Lعملکرد و اجزای عملکرد گندم )

4 :1229-1219. 

 
 

 التین:مقاالت منتشر شده در مجالت 

1- Azarmi, F. Mozafari, V. Abbaszadeh-dahaji, P and Hamidpour, M. 2016. Biochemical, 

physiological and antioxidants enzymatic activity responses of pistachio seedlings treated 

with plant growth promoting rhizobacteria and Zn to salinity stress. Acta Physiologiae 

Plantarum 38: 21. DOI: 10.1007/s11738-015-2032-3. 

2- Azarmi, F. Mozaffari, V. Hamidpour, M and Abbaszadeh-dahaji P. 2016. Interactive effect of 

fluorescent pseudomonads rhizobacteria and Zn on the growth, chemical composition and 
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water relations of pistachio (Pistachia vera L.) seedlings under NaCl stress. Communications 

in Soil Science and Plant Analysis. 47 (8): 955-972. DOI: 10.1080/00103624.2016.1165833. 

3- Azarmi Atajan, F. Mozafari, V. Abbaszadeh-dahaji, P and Hamidpour, M. 2019. Fractionation 

and Speciation of Manganese in Rhizosphere Soils of Pseudomonas sp. Rhizobacteria 

Inoculated Pistachio (Pistacia vera L.) Seedlings under Salinity Stress. Communications in 

Soil Science and Plant Analysis 50 (7): 894-908. DOI: 10.1080/00103624.2019.1594876. 

4- Azarmi-Atajan, F. and Sayyari-Zohan, M.H. 2020. Alleviation of salt stress in lettuce (Lactuca 

sativa L.) by plant-growth promoting rhizobacteria. Journal of Horticulture and Postharvest 
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