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مدیر گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی شیروان
معاون اداری و مالی مجتمع آموزش عالی شیروان
معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی شیروان
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی
عضو هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های خراسان شمالی
نماینده هیات جذب دانشگاه بجنورد در مجتمع آموزش عالی شیروان
عضو هیات نظارت بر خوابگاه های غیردولتی خراسان شمالی

د -سوابق پژوهشی
د -1-مقاالت عملی -پژوهشی
 -1حمید ایران نژاد ،قربانعلی رسام . 1831 .بررسی تاثیر مقادیر مختلف ازت و فسفر بر عملکررد و میرنان اسران
دانه گیاه انیسون .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،شماره .1

 -2قربانعلی رسام ،محمود قربانناده ،علیرضا دادخواه .1831 .تاثیر تاریخ کاشت و نیتررونن برر عملکررد و اارنای
عملکرد دانه شوید .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،الد  ،18شماره .8

1

 -8قربانعلی رسام ،محبت نداف ،فاطمه سفیدکن .1831 .تاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی برر عملکررد و اارنای
عملکرد دانه انیسون .مجله پژوهش و سازندگیری ،شماره .51

 -4علیرضا دادخواه ،محمد کافی ،قربانعلی رسام .1833 .تاثیر فصل کاشت و ترراکم گیراهی برر صرفات رشرد و
عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه .مجله علوم باغبانی مشهد ،الد ،28شماره. 2

 -1قربانعلی رسام ،ناصر لطیفی ،افشین سلطانی ،بهنام کامکار .1831 .تاثیر عوامل زراعی و خصوصیات خرا برر
تنوع و ترکیب اامعه علف های هرز منارع گندم شهرستان ااارم .مجله بوم شناسی کشاورزی ،الد  ،2شماره .2

 - 1قربانعلی رسام ،ناصر لطیفی ،افشین سلطانی ،بهنام کامکار .1831 .ارزیابی تاثیر کیفیرت زیسرتهاه برر اامعره
فون خا  .مجله بوم شناسی کشاورزی ،الد  ،2شماره .4

 -5قربانعلی رسام ،افشین سلطانی ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود .1812 .واکنش اامعه ماکروفونخا

به تغییرر

در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان .مجله زیست شناسی خا  .شماره 1

 -3غالمرضا مقدسی ،قربانعلی رسام .1812 .تجنیه و تحلیل موضوعی سئواالت المپیاد زیست شناسی .مجله رشد
آموزش زیست شناسی.

 -1قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه .1812.تاثیر تنش خشرکی برر خصوصریات اوانرهزنری و رشرد هتروتروفیر
گیاهچه ارقام عدس .مجله دانش زراعت.

 -11محمود قربانناده،حمیدرضا بابایی ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود .1812.پاسخ عملکرد ،اانای
عملکرد ،محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان .مجله به زراعی کشاورزی.
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 -11قربانعلی رسام ،محمود قربانناده ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود .1818.ارزیابی تاثیر اقلیم و کراربری اراضری
بر تنوعزیستی ماکروفونهای خا  .مجله علوم محیطی.

 -12سمانه رهبان ،قربانعلی رسام ،بنیامین ترابی ،اصغر خوشنود .1818.ارزیابی مدل های رگرسیونی برای توصیف
واکنش اوانه زنی به دما در عدس .مجله اکوفینیولونی گیاهان زراعی .الد 3

 -18قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود .1818 ،ارزیرابی تراثیر کمبرود آب برر صرفات مورفولونیر
فینیولونی

و

گیاه دارویی زوفا .مجله دانش زراعت.

 -14محمود قربانناده ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه .1818 .بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقرام
گلرنگ در منطقه شیروان .مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر .الد .8

 -11قربانعلی رسام .سمانه رهبان ،مهناز مجتبایی ،عاطفه بدری .1818 .تاثیر زوال بذر اوانهزنی و رشد بر گیاهچه
ارقام آفتابهردان .مجله پژوهش های بذر ایران .الد .2

 -11قربانعلی رسام ،بنیامین ترابی فاطمه گروسی ،عاطفه بدری .1814 .بررسی توان آللوپاتی

گیاه دارویی

کاکوتی بر ویژگیهای اوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام گندم .مجله تحقیقات بذر .الد .1

 -15قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود .1818 .ارزیرابی تراثیر کمبرود آب برر صرفات مورفولونیر
فینیولونی

و

گیاه دارویی زوفا .دانش مجله زراعت .الد 1

 -13قربانعلی رسام ،افشین سلطانی .1818 .ساخت و ارزیابی مدلی ساده برای شبیهسازی رشرد و عملکررد سرویا.
مجله پژوهش های تولید گیاهی .شماره ..2
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 -11قربانعلی رسام ،آرمین مشایخان .1814 .مطالعه فلوریستی  ،شکل زیستی و انتشار اغرافیایی گیاهان دارویی
در زیست بوم های شیروان .مجله حفاظت زیست بوم گیاهان .شماره.1

 -21عباس فروغی ،عباس بیابانی ،علی راحمی ،قربانعلی رسام .1811 .ارتباط فنولونی و صفات فینیولونی

با

عملکرد دانه کلنا در خراسان شمالی .مجله اکوفینیولونی گیاهان زراعی .شماره .11

 -21عباس فروغی ،عباس بیابانی ،علی راحمی ،قربانعلی رسام .1815 .بررسی عملکررد و صرفات فینیولرونیکی و
فنولونیکی مرتبط با آن در ارقام مختلف کلنا .مجله اکوفینیولونی گیاهان زراعی .الد .2

 -22سمانه رهبان ،قربانعلی رسام ،بنیامین ترابی ،اصغر خوشنود .1815 .ارزیرابی مردل هرای رگرسریون خطری و
غیرخطی برای توصیف واکنش ظهور گیاهچه عدس به دما .مجله علوم و تحقیقات بذر ایران .الد .2

 -28عباس فروغی ،عباس بیابانی ،علی راحمی ،قربانعلی رسام .1813 .ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلنا تحرت
شرایط آب و هوایی منطقه شیروان .مجله تولید گیاهان زراعی .الد .2

 -24عباس فروغی ،عباس بیابانی ،علی راحمی ،قربانعلی رسام .1813 .بررسی خصوصیات فینیولونیکی موثر بر
بهبود عملکرد اراقم کلنا .مجله پژوهش های زراعی ایران .الد 15
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 مقاالت همایش های داخلی و بین المللی-2 -د

 خالصره. گرامی در اهرت اهلری کرردن آنهرا، ارزیابی قوه نامیه بذور گیاهان دارویی.1838 . قربانعلی رسام-1
. دانشهاه شاهد،مقاالت دومین همایش گیاهان دارویی
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 -2قربانعلی رسام . 1834 .بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسان

نعناع فلفلی در منطقه شیروان برا سرایر منراط

کشت .همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی مشهد.
 -8قربانعلی رسام .1834 .تحری

به اوانه زنی بذور گیاه سنا .همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی مشهد.

 -4قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،فیروز صالحی .1831 .معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه شیروان .سرومین
همایش گیاهان داوریی .دانشهاه شاهد.

 -1قربانعلی رسام ،محمدرضا غالمی ،قربانعلی اسدی ،علیرضا دادخواه .1831.انقراض گونه هرای گیراهی ،تهدیرد

ادی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی (مطالعه موردی ،فلور دارویی منطقه شیروان .دومین همایش ملی کشاورزی
بوم شناختی ایران .دانشهاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 -1قربانعلی رسام ،افشین سلطانی .1831 .بهینه سازی مدیریت تولید نخود در شرایط دیم با استفاده ازشبیه سازی
رایانه ای .دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران .دانشهاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 -5قربانعلی رسام ،ناصر لطیفی ،علیرضا دادخواه .1835 .تقابل نظام های تولید بذر و تنوع ننتیکی .اولین همرایش
ملی علوم و تکنولونی بذر ایران .دانشهاه علوم کشاورزی گرگان.
 -3قربانعلی رسام  -ناصر لطیفی  -افشین سلطانی  -بهنام کامکار  .1831 .همسوئی کشاورزی سنتی با تنوع
گیاهی در کشت بو م ها .کنفران ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی.

 -1علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام  -سید هاشم مقتدر .1835 .اثر تنش شوری بر رشد و تبادالت گازی گیاه

چغندر قند) . (Beta vulgaris L.دهمین کنهره علوم زراعت و اصال ح نباتات.
 -11علیرضا دادخواه ،قربانعلی رسام .1811 .تاثیر تنش شوری و نوع نم
هفتمین کنفران

سراسری و پنجمین کنفران

بر اوانه زنی و رشد گیاهچره عردس.

بین المللی زیست شناسی ایران .کرمان.
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 -11قربانعلی رسام  ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود یندی ،کراوه لطفری ،ارواد عظریم زاده .1811 .تراثیر سرطو ح
مختلف تنش خشکی بر مولفه های اوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچره دو گیراه دارویری زوفرا و بادرشربو .اولرین
همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی) .اصفهان.

 -12قربانعلی رسام ،اصغر خوشنود یندی ،علیرضا دادخواه ،مجید رستمی .1811 .تاثیر ترنش خشرکی برر صرفات
ریشه و اندام هوایی گیاه دارویی زوفا .همایش ملی فرآوردهای طبیعی و گیاهان دارویی .بجنورد.

 -18قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود یندی ،غالمرضا مقدسی .1811 .اولویت بندی عوامل موثر برر
توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی .همایش ملی فرآوردهای طبیعی و گیاهان دارویی .بجنورد.

 -14قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،غالمرضا مقدسی .1811 .ارزیابی تنوع ماکروفون خا در واکنش بره تغییرر
محیط کشاورزی .هفتمین کنفران

سراسری و پنجمین کنفران

بین المللی زیست شناسی ایران .کرمان.

 -11شبنم پورشیرازی ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،محمدرضا غالمی .1812 .بررسی مصررف انررنی درنظرام
نیمه سنتی و نیمه مکانینه برنج در مرحله کاشت (مطاله موردی :شهرستان درگن) .دومین همایش ملی سوخت ،انررنی
و محیط زیست .تهران.

 -11شبنم پورشیرازی ،قربانعلی رسام ،محمد حسین رابی .1812 .بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انررنی
در نظام های تولید برنج .اولین همایش و نمایشهاه تخصصی محیط زیست ،انرنی و صنعت پا  .تهران.

 -15مجید رستمی ،قربانعلی رسام ،امیرعلی خدام زاده .1812 .تعیین دماهای کاردینال اوانه زنی در دو علف هررز
توق و بنگ دانه .پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران .تهران.

 -13قربانعلی رسام . 1812 .ساخت مدلی ساده برای شبیه سازی رشد و عملکرد سویا .دومین کنفران
مدلسازی گیاه ،آب ،خا و هوا .کرمان.
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بینالمللری

 -11قربانعلی رسام ،آرمین مشایخان .1812 .تناسب اراضی برای انهلکاری پرده بره روش ارزیرابی چنرد معیراره.
دومین همایش ملی بهار نارنج و فضای سبن شهری .ساری.

 -21قربانعلی رسام ،آرمین مشایخان .1812 .مروری بر استفاده نارنج در درمران بیمراری هرای مختلرف .دومرین
همایش ملی بهار نارنج و فضای سبن شهری .ساری.

 -21قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود ،کاوه لطیفری ،ارواد عظریم زاده .1812 .تاثیرسرطو ح مختلرف
تنش خشکی بر مولفههای اوانهزنی و ویژگی رشرد گیاهچره دو گیراه دارویری زفرا ( )Hyssopus officinalisو

بادرشبو () .)Dracocephalum moldavicaاولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیرزیستی).

 -22بهروز بابایینژاد ،علیرضا دادخواه ،قربانعلی رسام ،محمود قربرانناده1812 .بررسری اثررات آللوپراتی گیاهران
چغندرقند ،کلنا و افدرا بر اوانهزنی و رشد اولبه علف هرز قیاق ( .)sorghum halepenseهمرایش ملری علروم و

فنون کشاورزی.
 -28محمد دولتآبادی ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،اصغر خوشنود یزدی . 1818 .بررسری میرنان مصررف و
مدیریت آب در نظامهای کشت چغندرقند اوین .دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی ،محریط زیسرت و
منابع طبیعی پایدار .

 -24سمانه رهبان ،قربانعلی رسام ،بنیامین ترابی ،اصغر خوشنود .1812.بررسی عمکرد و اانای عمکررد سره رقرم
گندم در تاریخهای مختلف کاشت .همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

 -21عباس نظری اااق ،قربانعلی رسام .1812 .مدیریت پایدار آلودگی های کشراورزی در خرا هرای زراعری. .
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

 -21ملیحه لطیفی ،احمد قنبری ،قربانعلی رسام ،محمدرضا اصرغریپرور .1818 .بررسری شرکل زیسرتی گیاهران

دارویی مراتع قوچان .دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.
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 - 25بهروز بابایینژاد ،علیرضا دادخواه ،قربانعلی رسام ،محمود قربانناده .1818 .بررسی اثرات آللوپاتی چنرد گونره
زراعی بر اوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرز خرفه .اولین کنهره برین اللملری و سریندهمین کنهرره ملری علروم
زراعت و اصال ح نباتات و سومین تکنولونی بذر.

 -23بهروز بابایی نژاد ،علیرضا دادخواه ،قرباانعلی رساام ،محمرود قربرانناده .1818 .بررسری پتانسریل آللوپراتی
چغندرقند ،کلنا و افدرا بر ویژگی های اوانه زنی و رشد گیاهچه نخود .اولین کنهره بین اللملری و سریندهمین کنهرره
ملی علوم زراعت و اصال ح نباتات و سومین تکنولونی بذر.
 -21مریم دشتی اوشقان  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -اصغر خوشنودیندی .1818 .واکنش چغندرقند به
محلول پاشی عناصر رینمغذی .دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
 -81مریم دشتی اوشقان  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -اصغر خوشنودیندی .1818 .بررسی تاثیر اسید
هیومی

بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند .دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

 -81هادی یوسفی  -قربانعلی رسام  -ابوالفضل فرای  -محمود قربان زاده نقاب .1818 .بررسی تاثیر شدت و
زمان برگنایی بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط گرگان .دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
پایدار.
 -82محمدرضا دولت آبادی  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -اصغر خشنودیندی .1818 .بررسی انرنی های
تجدید پذیروتجدید ناپذیر درنظامهای کشت چغندرقند اوین .دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی،
محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.

 -88عاطفه بدری ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،علی محدثی .1814 .بررسی توان آللوپاتی

اندامهرای هروایی

گیاه زراعی برنج ( ) Oryza Sativaبر ویژگیهای اوانهزنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف .اولین همایش ملری
پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار.
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 -84فاطمه گروسی ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،بنیامین ترابی .1814 .تخمرین نیراز حرارتری مرحلره نمروی

کاشت تا سبن شدن گندم در شرایط آب وهوایی شیروان .دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم
کشاورزی.

 -81فاطمه گروسی ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،بنیامین ترابی .1814 .بررسی تغییرات دوره پرر شردن دانره

گندم با مدل  SSM-tu-calدر شرایط آب و هوایی شیروان . .دومین همایش یافته های نوین در محریط زیسرت و
اکوسیستم کشاورزی.
 -81ناهید قاسمی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1814 .ارزیابی اثر اسید هیومی

بر عملکرد کمری و کیفری

چغندرقند در شرایط تنش شوری .چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

 -85ناهید قاسمی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1814 .ارزیابی اثر محلول پاشی کود نانوپتاسیم بر عملکرد
کمی و کیفی چغندرقند تحت شرایط تنش شوری .چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
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 -83حسین اهانی  -علی رضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1814 .بررسی اثرات آللوپاتی چند گیاه زراعی بر اوانه
زنی و رشد گیاهچه علف هرز پیچ

صحرائی) . (Convolvulus arvensisسومین همایش ملی پژوهش های

محیط زیست و کشاورزی ایران
 -81مهناز مجتبایی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1814 .بررسی اثرات کودهای ورمی کمپوست  ،زیستی
نیتروکسین و حل کننده فسفات ،شیمیایی و نانو بر عملکرد و اانای عملکرد در ی

سیستم ارگانی

تولید چغندر قند

) .(Beta vulgaris Lاولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست با
رویکرد توسعه پایدار
 - 41مهناز مجتبایی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1814 .بررسی اثرات کود شیمیایی،ورمی کمپوست،زیستی
نیتروکسین و حل کننده فسفات و نانو بر شاخص های رشدی چغندر قند) . ( Beta vulgaris L0اولین همایش
ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
 -41محمدرضا دولت آبادی  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -اصغر خشنودیندی .1814 .بررسی مینان انتشار
گازهای گلخانه ای در نظامهای کشت چغندر قند اوین .همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی.
 -42علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام  -فهیمه بیچرانلو .1814 .ارزیابی اثر سالیسیلی

اسید بر شاخص های رشد

چغندرقند ) (. Beta vulgaris Lتحت شرایط تنش خشکی .چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
پایدار

 -48علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام  -فهیمه بیچرانلو .1814 .ارزیابی اثر سالیسیلی

اسید بر عملکرد کمی

وکیفی چغندرقند ) (. Beta vulgaris Lتحت شرایط تنش خشکی

 -44فریده نوروزیان ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،وحید اکبرپور .1811 .تاثیر مصرف ایندول استی
گیاه داوریی استویا .دومین همایش ملی کشت ارگانی

و ازدیاد گیاهان دارویی.
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اسید برر

 -41لیال اصغری  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1811 .اثر مصرف کودهای نیترونن و گوگرد بر رنهینه
فتوسنتنی و کارتنویید در کلنا . (Brassica napus L.).سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و
اکوسیستم های کشاورزی.
 -41االل حمنه  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1811 .اثر مصرف کودهای نیترونن و گوگرد بر رنهینه
فتوسنتنی و کارتنویید در کلنا . (Brassica napus L.).سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و
اکوسیستم های کشاورزی.
 -45االل حمنه  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1811 .اثر مصرف کودهای نیترونن و گوگرد بر مراحل
فنولونی و برخی از اانای عملکرد در کلنا . (Brassica napus L.).سومین همایش یافته های نوین در محیط
زیست و اکوسیستم های کشاورزی.
 -43محمدرضا بااهیر  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه .1811 .بررسی تاثیر محلول پاشی روی و بور بر عملکرد
و اانای عملکرد کلنا .چهارمین کنفران

بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی.

 -41محمدرضا بااهیر  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه .1811 .واکنش فینیولونیکی کلنا به مصرف کودهای
میکرو .چهارمین کنفران

بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی.

 -11قربانعلی رسام ،محسن نوری ،علیرضا دادخواه .1811 .بررسی تاثیر دوره انبارداری بر باقیمانده گیلکوالکالوئیرد
سیب زمینی در شرایط محیطی قوچان  .کنفران

ملی پژوهش های نوین در مهندسری کشراورزی ،محریط زیسرت و

منابع طبیعی.
 -12سحر صدرمنش ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،حسین فردی .1811 .پهنه بندی زراعی-بوم شناختی
اراضی استان خراسان شمالی اهت کشت گندم دیم با استفاده از .GISاولین کنفران

ملی توسعه پایدار در علوم

کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی.

 -18نغمه احمدی ،قربانعلی رسام ،علیرضا دادخواه ،حسین کاظمی .1811 .ارزیابی اریان انرنی در منارع سویا
شهرستان گرگان .نخستین همایش تولیدات گیاهان زراعی و باغی.
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 -14مریم خادم ،قربانعلی رسام ،اصغر خوشنود یندی ،محمد خادم پیر .1811 .تاثیر تغذیه کودی بر خرال عملکررد
گندم آبی در شهرستان اندیمش  . .اولین کنفران

ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعری برا محوریرت

فرهنگ زیست محیطی.
 -11قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -محسن نوری .1811 .بررسی تاثیر دوره انبارداری بر باقیمانده
کلیکوالکالویید سوالنین سیب زمینی در شرایط محیطی قوچان .کنفران

ملی پژوهش های نوین در مهندسی

کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی

 -11قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -محسن نوری .1811 .بررسی تاثیر زمان برداشت و رقم بر عملکرد و
اانای عملکرد سیب زمینی در شرایط محیطی قوچان .کنفران

ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی،

محیط زیست و منابع طبیعی.
 -15بهروز راایی نژاد  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه  -علی محمد اسعدی .1811 .ارزیابی رابطه تولید گونه
دارویی مریم نخودی ((Teucrium poliumاز طری اندازه گیری ویژگی های ابعادی .کنفران

بین المللی علوم

کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب سنتی.
 -13ریحانه گرای  -قربانعلی رسام  -نوید رمضانیان  -علیرضا دادخواه .1811 .نوسانات کمی و کیفی سویا تحت
شرایط متفاوت آبیاری.سومین همایش ملی مدیریت آب در منرعه (تقاضا محوری آب).
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 -11ریحانه گرای  -قربانعلی رسام  -نوید رمضانیان  -علیرضا دادخواه .1811 .واکنش عملکرد ،اانای عملکرد و
درصد روغن آفتابهردان و ماریتیغال به اعمال تنش خشکی .سومین همایش ملی مدیریت آب در منرعه (تقاضا
محوری آب).
 -11محمود شکری  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه .1811 .تجنیه و تحلیل انرنی در فرآیندهای تولید گندم در
شهرستان مانه و سملقان .چهارمین همایش ملی انرنی ،محیط زیست ،کشاورزی و معماری پایدار.
 -11حمیرا حاتمی  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه 1811 .تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسان
دارویی نعناع فلفلی . (Mentha piperita L) . .کنفران

گیاه

بین المللی علوم کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب

سنتی
 -12مریم خادم  -قربانعلی رسام  -اصغر خوشنودیندی  -محمد خادم پیر .1811 .تجنیه و تحلیل محدودیت های
تولید عملکرد گندم آبی در شرایط مدیریت زراعی .اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش
کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحق اهداف اقتصاد مقاومتی).
 -18مریم خادم  -قربانعلی رسام  -اصغر خوشنودیندی  -محمد خادم پیر .1811 .تاثیر مدیریت برخالء عملکرد در
شهرستان اندیمش

با استفاده از آنالین خط مرزی .اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش

کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحق اهداف اقتصاد مقاومتی)
 -14محمد پرهین  -قربانعلی رسام  -محمد خادم پیر  -محمدرضا غالمی .1815 .تعیین حد بهینه و خال عملکرد
ناشی از تاریخ کاشت ،تراکم بوته و عم کاشت گندم در منطقه اسفراین به روش آنالین خط مرزی
 -11ایوب خاوری  -قربانعلی رسام  -محمد خادم پیر  -علیرضا دادخواه .1815 .بررسی رابطه عملکرد دانه با مینان
مصرف کو دهای نیترونن ،فسفر و پتاسیم و تعیین خال ناشی از مصرف کود در منطقه مانه و سملقان در گیاه گندم.
سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
 -11کبری فرامرزی پلنهر  -قربانعلی رسام .1815 .تاثیر روش های مختلف خش
درصد اسان

کردن بر زمان خش

کردن و

و تاثیر زمان برداشت بر درصد مهارکنندگی رادیکال های آزاد گیاه مرزه (.Satureja hortensis

) .Lسومین همایش ملی علوم زیستی.
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 -15فاطمه رازقی  -قربانعلی رسام  -علیرضا دادخواه .1815 .اثر تاریخ کاشت های مختلف بر مولفه های سبن
شدن سه رقم آفتابهردان .اولین کنفران

ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ

زیست محیطی.
 -13نفیسه االلی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1815 .بررسی اثرات آللوپاتی چغندرقند بر اوانه زنی ورشد
گیاهچه های علف هرز خرفه  .(portulaca oleracea).اولین کنفران

ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و

منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی.
 -11نفیسه االلی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1815 .بررسی اثرات آللوپاتی چغندرقند بر اوانه زنی ورشد
گیاهچه های علف هرز تاج خروس  .(Amaranthus retroflexus.) .اولین کنفران

ملی توسعه پایدار در

علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی.
 -51سیده فاینه میرزایی  -علیرضا دادخواه  -قربانعلی رسام .1815 .تغییررات رنهیرنه هرای فتوسرنتنی و برخری
خصوصیات فینیولونیکی ریحان در پاسخ به محلول پاشی اسید سالسیلی
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