
        محمود قربانزاده نقابنام و نام خانوادگی: 

 مجتمع آموزش عالی شیروانو عضو هیأت علمی دانشیار  

 رشته تحصیلی سال اخذ مدرک محل اخذ مدرک مدرک تحصیلی

 اصالح نباتات 3131 دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد

 بیوتکنولوژی کشاورزی 3131 دانشگاه فردوسی مشهد دکتری

 

 فهرست مقاالت 

 

 Coriandrum.مطالعه همبستگی برخی صفا ت زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه در توده های گشنیز، محمود قربانزاده نقاب  -۱

sativum L  ۱۹۳۱ –دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 

مطالعه تأثیر وزن اولیه غده بذری و کود دامی بر زادآوری و  .مونا عارفخانی, محمد خیرخواه, محمود قربان زاده نقاب, مهدی باباییان -۲

 ۱۹۳۱. بوم شناسی کشاورزی.در شرایط آب و هوایی شیروان  (.Allium altissimum Regel)عملکرد موسیر 

بررسی  ,ربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود ق -۹  

( ,  ۹۳علوم باغبانی , دوره )  , ISSRبا استفاده از نشانگر مولکولی  (Iris spp)های زنبق  تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ

 ۹۸۲-۹۷۱, صفحه ۱۹۳۱/۱۳تاریخ: 

با استفاده  (.Nigella sativa L) ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از توده های سیاه دانه،  محمد زارع مهرجردی، محمود قربانزاده نقاب  -۴

 .۱۹۳۱دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار . از شاخص های مورفولوژیکی 

با استفاده از صفات مورفولوژیکی.  (Nigella sativa L.)،بررسی تنوع ژنتیکی توده های زنیان محمد زارع ، حمود قربان زاده نقاب م-۱

   ۱۹۳۱ -پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 

با استفاده از صفات  (Nigella sativa L.) بررسی تنوع ژنتیکی توده های زنیان مهرجردی،   محمد زارع، حمود قربان زاده نقاب م-۱

 .۱۹۳۱ –پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مورفولوژیکی.  

تحت تنش  (Carthamus tinctorius L.) پ های گلرنگگروه بندی ژنوتی،  محمد زارع مهرجردی، اده نقاب محمود قربان ز -۷

 -پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار شوری درمرحله جوانه زنی 

بررسی انتخاب ارقام متحمل به شوری گلرنگ در شرایط کشت درون ، محمد زارع مهرجردی،  ربان زاده نقابمحمود ق، فاطمه سعید -۸

 .۱۹۳۱ –سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری شیشه ای 

 سازی باززایی مستقیم گون صفیه ابراهیمی؛ فاطمه ذاکر توالیی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب . بهینه-۳

 (Astragalus verus )  ۹۳-۱۷، صفحه ۱۹۳۷، زمستان ۹، شماره ۱۳دوره  ای در شرایط درون شیشه. 

زای تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اج، محمود قربان زاده،  فاطمه محمد خانی، محمد خیرخواه  -۱۳

 . ۱۹۳۱زمستان « نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی  (Allium altissimum Regel.) عملکرد موسیر

عنوان : محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی . ارزیابی تنوع ژنتیکی  -۱۲

 ۳۹-۳۳-۲۳۱۲سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , . ISSRژرم پالسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی 

محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی  بررسی عملکرد دانه، میزان -۱۹ 

                   (, سال ۲(, شماره )۳ره )روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم های خارجی و توده های بومی گلرنگ .پژوهشهای زراعی ایران, دو

 )۱۸۳-۱۸۲( , صفحات )۲۳۱۱-۸)
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                           محمد خیرخواه  فاطمه محمدخانی  علیرضا دادخواه محمود قربانزاده نقاب . روند رشد پیاز و اندام هوایی موسیر  -۱۴

(.Allium altissimum Regel)  .۹۱۳-۲۳۷اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی.صفحه در سطوح کود فسفره و تراکم. 

                 محمود قربان زاده نقاب؛ محمد زارع مهرجردی.مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه  -۱۱

.(Nigella sativa L تولیدات گیاهی.دوره .)۱۲-۱، صفحه ۱۹۳۷، پاییز ۹، شماره ۲۱. 

                           بانزاده نقاب و رحیم افضل.ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی  گلرنگمحمود قر -۱۱

(Carthamus tinctorius )   با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولیRAPD . .مجله پژوهش های سلولی مولکولی

 .۱۳۱-۳۴. صفحه ۱۹۳۴

نشریه   (.Glaycine max L)اده نقاب . بررسی تنوع ژنتیکی و روابط میان صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف سویا محمود قربانز-۱۷

 .۴۱-۲۳.  ۱۹۳۴تولید گیاهان روغنی 

های کمی کنترل کننده محتوای  یابی ژن سمیه سنچولی  محمود قربانزاده نقاب  حسین صبوری  محمد زارع مهرجردی .  مکان -۱۸

های محیطی در علوم  تنش .QTLیابی  های مختلف مکان های برنج و مقایسه روش در شرایط نرمال و تنش شوری در گیاهچهکلروفیل 

 .۱۱۱.-۱۳۱. صفحه ۱۹۳۳زراعی.

ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی  , محمود قربان زاده نقاب , رحیم افضل ساریخان بگلو -۱۳

پژوهش های سلولی و ملکولی ,   , RAPDبا استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی ( Carthamus tinctorius)گلرنگ

 ۳۴-۱۳۱صفحه  ,۳۹/۱۹۳۴تاریخ:  , ( ۲۸دوره ) 

زیستی  ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع , قربانعلی رسام , اصغر خوشنودیزدی , محمود قربان زاده نقاب , علیرضا دادخواه -۲۳

 ۱۲۱-۱۹۱صفحه  ,۳۱/۱۹۳۴تاریخ:  , ( ۲علوم محیطی , دوره )  , های خاک ماکروفون

 بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه , محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه -۲۱

 ۱۲-۱۱صفحه  ,۱۹۳۹/۳۷تاریخ:  , ( ۹۳تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره )  , شیروان

پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد،  , محمود قربان زاده نقاب , حمیدرضا بابایی , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , اصغر خوشنودیزدی -۲۲

 ۳۱/۱۹۳۲تاریخ:  , ( ۱۱به زراعی کشاورزی , دوره )  , محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان

 ۱۲۱-۱۱۱صفحه 

بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام  , مریم رحیمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , محمود قربان زاده نقاب , معصومه رحیمی -۲۹

 ۲۲-۱۹صفحه  ,۱۹۳۳/۳۳تاریخ:   , (۲۱دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره )   , RAPDگلرنگ با استفاده از نشانگر

بررسی عملکرد دانه، میزان  , , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی -۲۴

 ,۱۹۳۳/۳۱اریخ: ت , ( ۳پژوهشهای زراعی ایران , دوره )  , روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم های خارجی و توده های بومی گلرنگ

 ۱۸۳-۱۸۲صفحه 

 تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید  ,علیرضا دادخواه , قربانعلی رسام , محمود قربان زاده نقاب -۲۱

(Anethum graveolens L.)  ۳-۱صفحه  ,۱۹۸۴/۱۲تاریخ:   , (۱۹علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره )   ,منطقه شیرواندر 
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 دانش کشاورزی , یر در کاشتواکنش عملکرد دانه ارقام سویا و اجزای آن به تأخ , محمود قربان زاده نقاب , مهدی نصیری محالتی -۲۱

 ۱۹۸۹/۱۲تاریخ:  ,

 , گزارش وقوع نوعی مسمومیت حادگیاهی در گوسفندان شمال خراسان , محمود قربان زاده نقاب , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده -۲۷

 ۱۹۸۳/۳۱تاریخ:  , زراعت -زراعیپژوهش های کاربردی 

 ۱۹۷۳/۱۲تاریخ:   ,زراعت -پژوهش های کاربردی زراعی  ,(ذرت با کیفیت پروتئین باال ) QPMآشنایی با  ,محمود قربان زاده نقاب -۲۸

تجزیه علیت عملکرد دانه در الینها و تست کراسهای ذرت  , محمد مقدم , عباس گرامی , احمد بانکه ساز محمود قربان زاده نقاب , -۲۳

 ۱۹۷۳/۱۲تاریخ:   ,علوم کشاورزی و منابع طبیعی  ,۲-اوپک

پژوهش های کاربردی   ,در تغذیه دام و طیور ۲-ارزش غذایی ذرت اوپک   ,محمود قربان زاده نقاب سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , -۹۳

 ۱۹۷۳/۳۱تاریخ:  , زراعت -زراعی
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