
  گزارش اطالعات مربوط به پایان نامه هاي دفاع شده  کارشناسی ارشد کشاورزي
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

  دفتر ارتباط با صنعت –حوزه معاونت پژوهشی 
 
 

تاریخ   تاریخ دفاع
 نام و نام خانوادگی  ورودي  عنوان پایان نامه  استاد راهنما  استاد مشاور  استاد داور  تصویب

  
  ردیف

  

7/4/85  4/3/84  
  

دکتر مهدي 
  عزیزي

  دکتر گزنچیان- 1
اثر تاریخ کاشت فواصل بوته و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر   دکتر پیردشتی  دکتر نصیري- 2

  داود   براري تاري  83  خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی الین امیدبخش برنج
18250208842001  1  

25/6/85  24/2/84  
دکتر مجید 
  قاسم پور

هندس نشایی م- 1
  مقدم

  مهندس افتخاري- 2

دکتر حمیدرضا  
  مبصر

بررسی اثر زمان برداشت و رفتار با بقایاي گیاهی بر صفات زراعی 
  مرتضی  سیاوشی  83  راتونینگ ارقام برنج

18250208842004  2  

25/6/85  4/3/84  
دکتر مهدي 

  عزیزي
  دکترگزانچیان- 1

  دکتر علی افتخاري- 2
دکتر حمیدرضا  

دوران بحرانی کنترل علفهاي هرز در برنج رتون رقم طارم هاشمتعیین   مبصر 83  
عسکري  مسیبی 

  شهرودي
18250208842008  

3  

  دکتر عزیزي  4/3/84  25/6/85
  دکتر محمودي- 1
مهندس نشایی - 2

  مقدم
33اثرات تاریخ کاشت ، تقسیط نیتروژن بر صفات زراعی سویا الین   دکتر مبصر 83  

مجید  بهادري 
  والشدي

18250208842007  
4  

  مهندس محدثی.1  دکتر عزیزي  4/3/84  30/6/85
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و اجزاي عملکرد الین هایبرنج در   دکتر گزانچیان  مهندس مبلغی.2

  84  دو منطقه از استان مازندران
  حمید   کاروانی

18250208842002 
  

5  

30/6/85  4/3/84  
دکتر علیرضا 

  بهشتی

مهندس جواد - 1
  رضایی

  هندس قجريم- 2

دکتر محمد 
اثرات تراکم بوته بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه در کشت دوم بعد از کلزا  برزعلی   موسی  میري  83

18250208842006  6  

30/6/85  4/3/84  
دکتر مهدي 

بررسی اثرات گیاه کلزا ، خاکورزي و مقدار کود نیتروژن بر کشت   دکتر گزانچیان  مهندس قرنجیکی  عزیزي
  میثم  اسدپورگلوگاهی  83  در استان گلستاندوم پنبه 

18250208842009  7  

30/6/85  4/3/84  
دکتر مهدي 

  عزیزي
  مهندس محدثی- 1
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و اجزاي عملکرد الین هاي برنج در   دکتر گزانچیان  مهندس مبلغی- 2

  سعید  بخشی پور  83  دو منطقه از استان مازندران
18250208842002  8  

30/6/85  24/2/84  
دکتر مرتضی 
دکتر مهدي   دکتر گزانچیان- 1  عظیم زاده

اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد ارقام زودرس پنبه بعد از برداشت جو  عزیزي   هادي  برادران  83
18250208842005  9  
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13/7/85  31/2/84  
دکتر علی 
جعفري 
  مفیدآباد

مهندس فرشید  - 1
  اکرم قادري

مهندس - 2
  جوادرضایی

مهدي  دکتر
  عزیزي

تعیین دماي بحرانی جوانه زنی بذور دلیته و کرکدار پنبه در 
  علی اصغر  میري  83  آزمایشگاه و استقرار در مزرعه

  10  

3/3/86  9/6/84  
مهندس 
  حاتمی

  دکتر عزیزي.1
رقم کلزا در  8ارزیابی شاخصهاي رشد و روابط همبستگی صفات   دکتر گزانچیان  مهندس جاجرمی.2

  مسعود   براتی  83  مطلوب و تاخیريتاریخهاي کشت 
18250208842010  11  

  دکتر عزیزي  15/6/84  3/3/86
  مهندس صابر.1

  بزرگمهر. م.2
  جاجرمی. م.3

بررسی عوامل اقلیمی و ادافیکی بر جوانه زنی و استقرار گراسهاي   دکتر گزانچیان
  کامبیز   انصاري  83  پایا

18250208852013  12  

  دکتر گزانچیان.1  يدکتر عزیز  4/3/84  17/3/86
تعیین مناسب ترین میزان و نوع تقسیط کود ازته بر عملکرد سیب   دکتر شور  مهندس خشنود.2

  رضا   شجاعی  83  در شهرستان قوچان) رقم آکریا(زمینی 
18250208852001  13  

17/3/86  15/6/84  
مهندس 
  حاتمی

  دکترگزانچیان.1
هاي مناسب و تاخیري بر روي خصوصیات مقایسه تاثیر کاشت   دکتر عزیزي  مهندس گریوانی.2

  83  زراعی ارقام کلزاي زمستانه
اسماعیل   
  محمودآبادي

18250208852002  
14  

18/4/86  4/3/85  
مهندس 
  جاجرمی

  دکتر گزانچیان.1
ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزاي بهاره در تاریخهاي   دکتر عزیزي  مهندس احمدي.2

  رسول   گرمه اي  84  ه و سملقانمختلف کشت در شهرستان مان
18250201852001  15  

  دکتر عزیزي.1  دکتر گزانچیان  25/3/85  21/6/86
  یحیی    روشندل  84  اثر تلفیقی ازت و پتاسیم بر خصوصیات زراعی سویا رقم ویلیامز  دکتر عظیم زاده  م حاتمی.2

18250208852012  16  

21/6/86  25/3/85  
مهندس 
  حاتمی

  دکتر رامئه.1
اثر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم بر صفات زراعی   دکتر عزیزي  افضلی چالیم .2

  84  ژنوتیپهاي سویا

صادق بیک نژاد 
  درونکالیی

18250208852008  
  

17  

  م بزرگمهر.1  دکتر عزیزي  10/3/86  26/7/86
س بررسی اثر پرامینگ بذر بر استقرار و جوانه زنی سه گونه گرا  دکتر گزنچیان  م جاجرمی. 2

  پوریا   مسعودي  84  مرتعی تحت تنش شوري
18250208852009  18  

  دکتر عزیزي.1  دکتر گزانچیان  25/3/85  10/8/86
 Amaranthus(اثر تراکم هاي مختلف تاج خروس  دکتر زند  م ابطهی. 2

retroflexus (84  بر عملکرد سه رقم سویا در مازندران  
مرتضی  نورعلیزاده 

  اطاقسرا
1825028852007  

19  

22/9/86 
 
 
  

4/3/85  
مهندس 
  حاتمی

  دکتر گزانچیان.1
مطالعه شاخصهاي رشد و روابط همبستگی صفات کلزا در تاریخهاي   دکتر عزیزي  مهندس شور.2

  84  مختلف کاشت بهاره در شهرستان مانه و سملقان

  محمود رضا   معموري
18250208852014 

 
  

20  
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27/10/86 
 
  

25/3/85  
مهندس 
  حاتمی

  م جاجرمی.1
اثر تاریخهاي مختلف کاشت بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام   دکتر عزیزي  یديام.2

  امید  طیبی  84  گلرنگ بهاره در منطقه مانه و سملقان
18250208852015  21  

  دکتر عزیزي.1  دکتر مبصر  25/3/85  25/11/86
ملکرد دانه تاثیر زوال بذر بر نمو سطح برگ،تجمع ماده خشک و ع  دکتر سلطانی  م عجم نوروزي.2

  84  در سویا
نجفی هزار ...    روح ا

  جریبی
1825028861001  

22  

25/11/86  25/3/85  
دکتر عجم 
  نوروزي

  دکتر عزیزي.1
بررسی صفات راتونینگ در رفتار با بقایاي گیاه اصلی در ارقام   دکتر مبصر  م عرفانی.2

  84  مختلف برنج
حامد فیروزپوري 

  بندپی
18250208852010  

23  

بررسی پرامینگ بذر بر بهبود استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در   دکتر گزانچیان  مهندس خشنود  دکتر عزیزي  29/7/85  12/2/87
  مجتبی نجف زاده  84  شرایط دیم

18250208852003  24  

30/5/87  28/8/86  
مهندس 
اثرات محلول پاشی روي بر عملکرد و شاخص هاي رشد سه رقم   دکتر عزیزي  دکتر شور  حاتمی

  84  ج در شرایط آب و هوا یی بجنورداسفنا
  رضا  اباذریان

18250208862005  
  

25  

9/3/87  10/3/86  
مهندس 
  حاتمی

  خشنود یزدي
اثر عناصر پتاسیم، روي و منگنز بر صفات کمی و کیفی سویا در   دکتر عزیزي  محسن باقري

  85  منطقه بجنورد
  دانیال    سروري

18250208862002  
  

26  

 ورودي عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور استاد داور یبتاریخ تصو تاریخ دفاع
نام ونام خانوادگی 

 دانشجو
  ردیف

 دکتر گزانچیان 30/11/86 10/11/87
  دکتر عزیزي

 فرجی.م
 دکتر سلطانی

تآثیرزمان و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد کلزا در کشت 
 به موقع ودیر هنگام در استان گلستان

85 
  اضغر عرب عامريعلی 

18250208862006 
  
27  

 دکتر توکلو 10/3/86 10/11/87
  مجید بهاري
 علی چراتی

 85 1تآثیر کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد برنج هیبرید بهار دکتر عزیزي
  هادي خلیلی

18250208862012 
  
28 

 دکتر عزیزي دکتر سلطانی دکتر گزانچیان 4/6/87 10/11/87
ی و مرفولوژیکی اختالف عملکرد ارقام و گونه مطالعه علل فیزیولوژیک

 هاي بهار کلزا
85 

  پویا آروین
18250208862015 

  
29 

 دکتر توکلو 10/3/86 10/11/87
  مسعود احمدي
 دکتر گزانچیان

 

 دکتر عزیزي
اثر آبیاري تکمیلی بر عملکرد و اجزا عملکرد چهار رقم عدس در 

 شرایط دیم شیروان
85 

فرزاد عدالتیان 
  شهریاري

18250208862004  
 

  
30 

 دکتر عزیزي 10/3/86 10/11/87
  دکتر گزانچیان

 دکتربرزعلی  موسی میري.م
ارزیابی اثرات خاك ورزي و کود ازته بر علمکرد پنبه در کشت دوم 

 بعد از گندم
85 

  غالمرضا حسینی
18250208862001 

  
31 
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 دکتر عزیزي 31/6/87 10/11/87
  دکتر گزانچیان
 دکتر توکلو

حمد علی دکتر م
 رضایی

سویا در DPXاثر کاربرد گالیسین بتائین بر مرفولوژي و عملکرد رقم 
 شرایط تنش خشکی

85 
  هادي جهان شاهی

18250208862017 
  
32 

 دکتر عزیزي 30/11/87 22/5/88
  دکتر توکلو

  الیاس نیستانی.م
 

  براهیمیزهرا ا  86  ژنوتیب جو12ارزیابی شاخص هاي تحمل به تنش خشکی در دکتر گزانچیان
18250208862001 

  
33 

 دکتر گزانچیان 31/6/87 22/5/88
  دکتر توکلو
 دهقان

 دکتر نوري نیا
اثرات متقابل تنش شوري و سموم ضد عفونی کننده تریازول روي 

 ویژگیهاي مورفوفیزیولوژیک گندم
85 

امیدي استر ... روح ا
  آبادي

18250208862018  
 

  
34  
 

اثر تراکم بوته و سطوح کودي مختلف بر خصوصیات کمی وکیفی   دکتر بیابانی دکتر عزیزي دکتر گزانچیان 30/1/87 22/5/88
 K326توتون رقم

85 
  رمضان وزیري

18250208871001 
  
35 

 دکتر گزانچیان دکتر عزیزي 13/12/87 19/6/88
دکتر عجم 
 نوروزي

عملکرد و .بررسی اثر عملیات خاك ورزي و تراکم بوته بر فنولوژي
سویا به عنوان کشت دوم پس از گندم در منطقه ي  اجزاي عملکرد

 گرگان
86 

  عبد العظیم آرخی
18250208872003  

 

  
36 

 دکتر عزیزي حاتمی.م دکتر توکلو 26/12/87 19/6/88
بررسی اثر منابع مختلف کود نیتروژن روي عملکرد و اجزاء عملکرد 

 آفتابگردان در شرایط آب و هوایی بجنورد
86 

  فیروزه علوي
18250208872007  

 

  
37 

 حاتمی.م 14/2/88 19/6/88
  دکتر عزیزي

 دکتر قنبري مالیدره
 دکتر مبصر

شاخصهاي مقاومت به ورس .بررسی اثر تراکم کاشت بر صفات زراعی
 و عملکرد ارقام برنج

86 
  رضا یدي

18250208872015  
 

  
38 

 دکتر رضا قربانی دکتر توکلو دکتر گزانچیان 9/2/88 19/6/88
آللوپاتیک کاه و کلش جو بر جوانه زنی و مراحل اولیه  بررسی اثرات

  رشد عدس نخود و لوبیا
 

86 
  کلثوم کریمیام

18250208872013  
 

  
39 

 دکتر گزانچیان دکتر توکلو 18/11/87 19/6/88
دکتر عجم 
 نوروزي

رشد .بررسی تاثیر اندازه بذرو کیفیت آن بر واکنش جوانه زنی
گندم دیم در محیط آزمایشگاه و گیاهچه و عملکرد و اجزاي عملکرد 

 در اراضی شور گرگان
86 

  آرش صادق نژاد
18250208872005 

  
40 

 دکتر برزعلی دکتر گزانچیان دکتر رامئه 27/12/87 31/6/88
بررسی رابطه بین خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با 

 توان رشد اولیه با زودرسی و عمکرد در ارقام تتراپلوئید پنبه
86 

علی اصغر تیموري 
  شموشک

18250208872009 

  
41 

  دکتر عزیزي دکتر توکلو 24/12/87 31/6/88
 

دکتر حمیدرضا  بررسی الگوي رشد و ضرایب تخصیص ماده خشک و عنصر روي در      سمیرا شیرزاد مقدم 86
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 42 18250208872006 ارقام مختلف گندم شریفی

31/6/88 18/1/87 

دکتر 
حمیدرضا 
 شریفی

  ددکتر خشنو
  ملک مسعود احمدي.م

 

 دکتر گزانچیان
شاخصهاي فیزیولوژیکی .بررسی اثر پرامینگ بذر بر استقرار گیاهچه

 رشد و عملکرد دانه گندم در شرایط  دیم استان خراسان شمالی
85 

  سمیرا شجاعی
18250208862008 

  
43 

31/6/88 5/3/87 

دکتر 
حمیدرضا 
 شریفی

  دکتر عزیزي
 دکتر احمد نظامی

 چیاندکتر گزان
بررسی اثر پرامینگ بذر بر بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه کلزا 

 تحت تنش سرما
85 

رعنا ابراهیم زاده 
  پوستچی

18250208862011 

  
44 

31/6/88  27/12/87  
  دکتر عزیزي

بررسی مقادیر متفاوت ازت در تاریخ کاشت هاي تاخیري بر   دکتر رامئه  دکتر ابولفضل فرجی  
  راحله معافی پاشایی  86  مرفولوژیکی و عملکرد کلزا.خصوصیات فنولوژیکی

18250208872008  
  
45  

27/8/88  5/1/88  
  دکتر عزیزي

بررسی اثر آرایش کاشت و رفتار با علف هاي هرز بر عملکرد صفات   دکتر مبصر  دکتر قنبري مالیدره  
  مهدي ناد علی  86  مرفولوژیکی و زراعی برنج رقم شیرودي

18250208872010  
  
46  

28/9/88  15/2/88  
  دکتر عزیزي

دکتر عجم   دکتر قنبري مالیدره  
  نوروزي

بررسی فیزیولوژیکی اختالف عملکرد ارقام گندم در شرایط مطلوب 
  کمیل عسگري  86  زراعی

18250208872014  
  
47  

17/11/88  17/12/87  
  دکتر عزیزي

  
  دکتر گزانچیان
ر عارضه پوسیدگی گل گاه در دو تاثر محلول پاشی با کلرورکلسیم ب  دکتر فرجی  مهندس صالحی

 CITRULLUS LAMATUSرقم هندوانه
  هادي شیخ ویسی  86

18250208872004  
  
48  

  دکتر گزانچیان  دکتر عامري  دکتر توکلو  26/3/88  17/11/88
  

سبز شدن و .بررسی اثر پرامینگ هورمونی در بهبود جوانه زنی
 استقرار گراسهاي تحت تنش سرما در دو شرایط کنترل شده و

  مزرعه
86  

زهره کیوانلو 
  شهرستانکی

18250208872017  

  
49  

  دکتر گزانچیان  دکتر عامري  دکتر توکلو  26/3/88  17/11/88
  

سبز شدن و .بررسی اثر پرامینگ تغذیه اي در بهبود جوانه زنی
استقرار گراسهاي تحت تنش سرما در دو محیط کنترل شده و 

  مزرعه
  طیبه ریحانی  86

18250208872018  
  
50  

  دکتر عزیزي  دکتر کمالی  دکتر حاتمی  16/1/88  10/4/89
  

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام آفتابگردان در منتطه 
  نجف قلی صالحی  86  بجنورد

18250208872011  
  
51  

  دکتر عزیزي  دکتر توکلو  20/2/88  10/4/89
یطی مربوطه در تولید گندم ارزیابی مصرف انرژي و اثرات زیست مح  دکتر سلطانی  دکتر زینعلی

  محمد حسین رجبی  86  در گرگان
18250208872016  

  
52  

ارزیابی مصرف انرژي و اثرات زیست محیطی مربوطه در تولید کلزا   دکتر سلطانی  دکتر زینعلی  دکتر توکلو  2/4/88  10/4/89
  محمد حسین موسوي  86  در گرگان

18250208872019  
  
53  

  دکتر گزانچیان  دکتر شریفی  دکتر توکلو  21/11/88  7/5/89
  

بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه و پنبه بذر تولیدي در چاودار 
  87  کوهی

مجید مظفري 
  خاکستر

18250208872002  
54  
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7/5/89  30/11/87  
  دکتر عزیزي

تاثیر تنش گرما بر روند پر شدن دانه و عملکرد ژنوتیپ هاي  گندم   دکتر نوري نیا  دکتر توکلو  
  حسینی...سید عبدا  86  استان گلستان در شمال

18250208872002  
  
55  

7/5/89  30/3/86  
  دکتر عزیزي

  
  دکتر گزانچیان

  دکتر نوري نیا  دهقان
  بررسی واکنش ارقام جدید گندم نان

(TTRITICUM AESTIVUM L) به تنش خشکی وترکیبات
  تریازول

  حسین شاکري  85
18250208872012  

  
56  

  دکتر گزانچیان  تمیدکتر حا  19/11/88  30/6/89
  اسکندري تربقان.م

  دکتر عزیزي
  

اجزاي عملکرد و برخی صفات .بررسی اثر آبیاري تکمیلی بر عملکرد
  87  فیزیولوژیک سه ژنوتیب گلرنگ در شرایط دیم شمال خراسان

سعید خوش قامت 
  باجگیران

18250208881004  
57  

شاخصهاي رشد و خصوصیات زراعی .یر تاریخ کشت بر عملکردتاث  دکتر عزیزي  دکتر توکلو  دکتر حاتمی  21/11/88  30/6/89
  رسول شمسی  87  ارقام سویا در شرایط آب و هوایی بجنورد

18250208882001  
  
58  

بررسی امکان رشد زمستانه ژنوتیپ هاي کلزا و خردل زراعی در   دکتر فرجی  دکتر عزیزي  دکتر توکلو  22/12/88  30/6/89
  سهیل مبصر  87  منطقه گرگان

18250208882008  
  
59  

بررسی عملکرد واجزاي عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه در پاسخ   دکتر برزعلی  دکتر گزانچیان  دکتر توکلو  17/12/88  30/6/89
  زنگانه...روح ا  87  به تاریخ هاي مختلف کاشت  در استان گلستان

18250208882007  
  
60  

بررسی اثر تاریخ کاشت تاخیري بر عملکرد واجزاي عملکرد ارقام   یدکتر حاتم  دکتر عزیزي  دکتر توکلو  19/11/88  9/11/89
  هادي مهرگان  87  کلزا در منطقه کالله

18250208881003  
  
61  

  دکتر توکلو  دکتر ذبیحی  دکتر حاتمی  1/12/88  9/11/89
پتاسیم و اسید هیومیک بر جذب .بررسی اثرات کودهاي نیتروژن 

برهاي سیب زمینی در عناصر نیتروژن وپتاسیم  توسط مینی تیو
  مرحله رویشی درشرایط گلخانه اي

  الهام قاسمی  87
18250208882002  

  
62  

  دکتر عامري  دکتر عزیزي  17/3/89  9/11/89
  دکتر شور  دکتر صمدي کاظمی

مطالعه اثر کودهاي دامی و نیتروژنه بر عملکرد گل و مواد موثره گیاه 
  دارویی همیشه بهار

CALENDULA OFFICINALIS L)( 
  اعظم شاکري  87

18250208882010  63  

  دکتر خشنود  دکتر توکلو  17/3/89  9/11/89
  دکتر شور  دکتر صمدي کاظمی

مطالعه اثر کودهاي دامی و نیتروژنه بر روي عملکرد و مواد موثره 
  گیاه دارویی سیاه دانه

(NIGELLA SATIVA L.) 
  نسیم خالصی  87

18250208882009  
  
64  

تعیین بهترین مدریت مرصرف کود از ته وزمان برداشت علوفه بر   دکتر گزانچیان  دکتر دادخواه  زیزيدکتر ع  10/3/86  28/11/89
  عباس پاسبان شیروان  85  عملکرد ارزن نوتریفید بعنوان کشت دوم در منطقه شیروان

18250208881001  65  

  محمد ظهوریان  87  و شخم حفاظتی تابستانه بر عملکرد زعفران اثر آبیاري  دکتر توکلو  مالفیالبی...دکتر عبدا  دکتر گزانچیان  30/6/89  28/11/89
18250208882011  

  
66  

دکتر عجم   دکتر گزانچیان  دکتر حاتمی  10/12/88  28/11/89 بررسی خصوصیات کمی وکیفی و شاخصهاي رشد سه رقم توتون      مسلم تمرتاش  87
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  67  18250208882005  تیپ شرقی در دو منطقه شرق استان گلستان  نوروزي
دکتر رحیمی   10/3/86  30/11/89

  زاده
بررسی اثر متقابل سطوح مختلف رطوبتی و کاربرد ترکیبات   دکتر گزانچیان  دکتر نوري نیا

  بر جوانه زنی و استقرار گندم دروم)ضدعفونی بذر(تریازول
  علیرضا طبسی  85

18250208862016  
 
68  

  دکتر رحیمی زاده  دکتر عزیزي  10/3/86  23/6/90
  نیدکتر مرجا

بر شاخصهاي رشد و ZN) (اثرات تاریخ کاشت و کاربرد روي   دکتر توکلو
 عملکرد ارقام روغنی آفتابگردان در شرایط آب و هوایی بجنورد

  محمود رضا یزدانی  85
18250208862003  

  
69  

  دکتر شریفی  دکتر توکلو  24/8/88  24/6/90
  حقایقی مقدم.م

وارداتی و بومی به  چهار گونه چمنبررسی پاسخ مرفوفیزیولوژیکی   دکتر گزانچیان
  درشرایط مزرعه سطوح مختلف رطوبتی خاك

 سلمان مرادي  86
18250208881002  

  
70  

بررسی اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و عملکرد علوفه اي دو رقم   دکتر مبصر  دکتر حاتمی  دکتر گزانچیان  18/10/89  24/6/90
  (ZEA MAYS)ذرت 

احمد محسنی کفشگر   87
  کالئی

18250208891002  

71  

 
 
 
 

تجزیه علیت و بررسی صفات فیزیولوژیکی ژنوتیپهاي ماشک در   دکتر گزانچیان  م نیستانی. 1  دکتر عزیزي  18/12/87  30/5/87
  شرایط دیم استان خراسان شمالی

علیرضاجوکار   84
  جعفرآبادي

18250208861001  
  

72  

  دکتر شور  دکتر عزیزي  20/12/86  14/6/87
  حاتمی.م

اثر تراکم بوته بر خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام سویا در منطقه   توکلو دکتر
  بجنورد

  محمد      اسدي  85
18250208862007  

73  

 super straim:بررسی اثر بوروروي بر عملکرد گوجه فرنگی رقم  دکتر شور  دکتر محمدرضا توکلو  دکتر عزیزي  1/2/87  14/6/87
B 

  هادي   نقی زاده  85
18250208862010  74  

30/6/87  29/5/87  
دکتر افشین 
دکتر عباسعلی   دکتر مهدي عزیزي  سلطانی

  نوري نیا
بررسی تاثیر تغییرات نسبت منبع به مخزن بر صفات مختلف 

  ندا  ساسان پور  84  در شرایط گلخانه Glycine max L.Merrژئوتیپهاي سویا 
18250208862013  75  

30/6/87  10/3/86  
دکتر 

محمدرضا 
  توکلو

  مهدي عزیزي دکتر
دکتر غالمعلی 

  گزانچیان

دکتر محمد  
  مظهري

مقایسه فنی و اقتصادي بین محصوالت گندم و کلزا در منطقه 
  مهدي  یزدانی  84  )مطالعه موردي(قوچان

18250208862009  76  

 
8/10/90 

  
 

6/9/89  
 

  دکتر حاتمی
 

  دکتر رامئه
 

دکتر علی چراتی 
  آرائی

 
  کلزاي بهاره بررسی تحمل به تنش شوري در ارقام

 
87  

فرید عباس زاده 
  سیالخوري
38700061  

77  
  

دکتر عمران   دکتر عزیزي  دکتر حاتمی  16/12/88  29/10/90 بررسی اثر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و ویژگی هاي زراعی ارقام    78  سعید  نصرتی  87
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  38700043  پنبه با طول دوره رشد متفاوت  علیشاه

  دکتر گزانچیان  دکتر حاتمی  4/12/89  29/10/90
دکتر برهان 

سهرابی مشک 
  آبادي

بررسی مقدار آب و کود ازته بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه 
  مریم نیکزادفر  87  رقم سپید

38700048  79  

دکتر عزیزي         دکتر حاتمی  8/12/89  29/10/90
نه بر شاخص هاي تاثیر منابع شیمیایی و بیولوژیکی کود نیتروژ  دکتر توکلّو  دکتر گزانچیان

  88  فیزیولوژیکی و عملکرد دو رقم ذرت شیرین

  زهرا  حسن زاده
38800682  

  
  
  

80  

29/10/90  8/12/89  
و   دکتر توکلّ

بررسی اثرات متقابل تنش هاي سرما و کم آبی بر استقرار و توان   دکتر گزانچیان  دکتر عامري  
  88  رویش گیاهچه یونجه دائمی در پاسخ به پرامینگ بذر

  برومند  محمود
38800737  

  
81  

13/11/90  9/12/89  
دکتر رحیمی 

  زاده
  دکتر توکلو
تاثیر کودهاي شیمیایی و بیولوژیک با پایه نیتروژن بر عملکرد و   دکتر حاتمی  دکتر مرجانی

  88  اجزاي عملکرد دو رقم ذرت شیرین
  ضحی  کچرانلویی

38800684 
  

82  

13/11/90  15/1/90  
و   دکتر توکلّ

دکتر علیرضا   هدکتر رحیمی زاد  
  قائمی

بر خصوصیات ) EM1و  EM2(بررسی تاثیر دو نوع کود بیولوژیک 
  مصیب  دستخوش  88  کمی و کیفی چغندر قند

38800628  83  

دکتر رحیمی   دکتر شور  دکتر مرجانی  19/3/90  13/11/90
  زاده

 Acroptilone)مطالعه اکوفیزیولوژي بذر علف هرز تلخه 
repense) شایلین  لطفی  88  ارع گندم آبی و دیم بجنوردجمع آوري شده از مز  

38800654  84  

13/11/90  12/7/90  
دکتر رحیمی 

  زاده
  دکتر حاتمی

  موسی علوي قوجق  87  بررسی اثر همزیستی باکتریایی و مایکوریزایی با جو در تنش شوري  دکتر نوري نیا  
38700030  85  

26/11/90  3/12/88  
و   دکتر توکلّ

ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزاي بذرمال شده با واکوزیم   یزيدکتر عز  دکتر گزانچیان  
  احمد  کنعانی  87  در تاریخ هاي مختلف کاشت در منطقه فاروج

38700035  86  

دکتر عجم   دکتر محمد رضوانی  دکتر حاتمی  18/4/90  26/11/90
  نوروزي

ارزیابی کمی، کیفی و شاخص هاي رشد الین هاي نر عقیم توتون 
  مهران  یدي  88  جینیا در شرق استان مازندرانویر

38800664  87  

  دکتر علی اکبر   دکتر عزیزي  27/6/91  17/12/90
  عامري

دکتر محمدرضا 
و   توکلّ

مقایسه رژیم هاي مختلف آبیاري بر خصوصیات رشد و عملکرد سه 
  سید حسین الهی  89  الین خلر

38900030  
88 
 

3/12/90  27/6/91  
دکتر رحیمی 

دکتر محمدرضا   ر مرجانیدکت  زاده
  توکلو

تاثیر کودهاي شیمیایی و بیولوژیک با پایه پتاسیم بر عملکرد و 
  فائزه خانی  89  اجزاي عملکرد دو رقم ذرت شیرین

38900018  
89 
 

ه چاودار بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دان  دکتر گزنچیان  دکتر علی اکبر عامري  دکتر  توکلو  27/6/91  17/12/90  90  صفر صفري  89
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   38900071  کوهی در شرایط دیم استان خراسان شمالی

دکتر ابوالفضل   دکتر عزیزي  دکتر  توکلو  30/6/91  21/10/90
  فرجی

تعیین مهمترین عوامل اقلیمی و زراعی موثر بر کاهش عملکرد دانه 
  عبدالرضا صادق زاده  88  کلزا در شرق استان گلستان

38800629  
91 
 

دکتر رحیمی   دکتر عامري  دکتر حاتمی  25/5/90  29/4/1391
  زاده

بررسی اثرات تراکم کاشت بر رشد و عملکرد سه رقم کنجد در 
  سیدجواد  سبحانی  88  شرایط اقلیمی بجنورد

38800636  
92 
 

29/4/91 
  5/9/90  

دکتر رحیمی 
دکترقربانعلی   دکتر حاتمی  زاده

  اسدي
 Lepidium(ازمک امکان سنجی کنترل بیولوژیک گیاه هرز 

draba (L.) Desv (.الهام  اوغازیان  88  استفاده از بند پایان گیاه خوار 
38802054  

93 
 

  دکتر عزیزي  دکتر توکلو  دکتر حاتمی  1/7/90  18/6/91
تاثیرکودهاي و کوازیم و سولوپتاس بر عملکرد ، شاخص رشدو 

خصوصیات زراعی ارقام عدس دیم در شرایط آب و هوایی دهستان 
  بدرانلو

  حسین اردبیلی  88
38801177  

94 
 

بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهاي نیتروژنه بر عملکرد گوجه   دکتر حاتمی  دکتر صمدي کاظمی  دکتر توکلو  9/12/90  23/6/91
  معصومه بابایی  88  فرنگی رقم سوپر چف

38801175  
95 
 

  دکتر محمود شور - 1  دکتر توکلو  21/12/90  23/6/91
  رضا قزنجیکیعبدال- 2

دکتر عمران  
  عالیشاه

رقم پنبه  10بررسی جوانه زنی بذر و خصوصیات رشد اولیه گیاهچه 
  رضا پورفالح سیدمحله  88  در سطوح مختلف شوري

38800661  
96 
 

26/6/91  4/12/90  
دکتر علی 
دکتر علی اکبر   دکتر محمود شور  مرجانی

  عامري
گندم در ارزیابی شاخص هاي تحمل به تنش خشکی هشت رقم 

  جالل پورطیبی  89  کهنه کن - منطقه بجنورد
38900114  

97 
 

  طاهره  رگبار  87  بررسی اثر پرامینگ بذر بر جوانه زنی چغندر قند در دماهاي مختلف  دکتر حاتمی  دکتر  گزانچیان  دکتر توکلو  4/12/90  26/6/91
38700082  

98 
 

بررسی تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام امیدبخش جو در شرایط دیم   گزنچیان دکتر  دکتر علی اکبر عامري  دکتر مرجانی  4/12/90  26/6/91
  89  استان خراسان شمالی

  حسین نیستانی
38900007 

  

99 
 

دکتر محمدرضا   دکتر محمود شور  دکتر عزیزي  8/5/90  27/6/91
  توکلو

مطالعه و ارزیابی بسترهاي مختلف کاشت بر عملکرد گوجه فرنگی 
  محمد بابایی  88  ت بدون خاكگلخانه اي در سیستم کش

38800597  
100 
 

دکتر محمدرضا   دکتر مرجانی  دکتر رحیمی زاده  5/12/89  27/6/91
  توکلو

بررسی تاثیر محرك هاي رشد تجاري روي شاخص هاي رشد، عملکرد و اجزاي 
  ثمانه صابري  87  عملکرد در دو هیبرید ذرت علوفه اي

38702566  
101 

 

18/11/91 21/10/90 
د دکترمجی

 رحیمی زاده
 دکتر   مهدي عزیزي

دکتر محمدرضا 
 توکلو

تاثیر تلفیق محلول پاشی کودهاي آلی و شیمیلیی بر عملکرد دو رقم ذرت علوفه 
    اي

88  
  الهام عباسیان
38801630  

18250208901003  
102  

18/11/91 21/12/90 
دکتر حمید 

 حاتمی
 ساسان رضادوست

دکترمجید رحیمی 
 زاده

ح مختلف نیتروژن در واکنش با کود بیولوژیک از تو باکتر بر بررسی اثرات سطو
  88  عملکرد دو رقم آفتابگردان در استان خراسان شمالی

  سعید نوري
38801340  

18250208902010  
103  

  104  فریبا یادگار  89  و رقم سورگوم علوفه ايتاثیر محلول پاشی کودهاي آلی بر عملکرد د دکتر محمدرضا توکلو دکترمجید رحیمی زاده دکتر حمید حاتمی  28/4/91  18/11/91
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38900037  
18250208902020  

دکتر وحید   21/12/90  18/11/91
 جاجرمی

 دکتر محمدرضا توکلو
دکترمجید رحیمی 

 زاده
اثر علف کش هاي پهن برگ باریک برگ و دو منظوره بر کنترل علف هاي هرز 

  89  پیاز در بجنورد
  سهیال جعفري
38900244  

18250208902011  
105  

دکتر محمدرضا   27/4/91  18/11/91
 توکلو

 دکتر حمید حاتمی دکتر علی مرجانی
تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم سورگوم دانه اي در منطقه 

  89  بجنورد
  موسی ولی زاده بریمانلو

38900001  
18250208902019  

106  

دکتر محمدرضا   27/1/91  18/11/91
 توکلو

 لی مرجانیدکتر ع
دکترمجید رحیمی 

 زاده
  88  اثر محلول پاشی کود پتاسه بر واکنش هیبریدهاي ذرت دانه اي به تنش خشکی

  نرگس امیري
38802219  

18250208902016  
107  

دکتر مهدي   21/1/91  19/11/91
 دکترمجید رحیمی زاده  عزیزي

دکتر غالمعلی 
فیزیولوژیکی سه گونه چمن بومی و اثر دور آبیاري بر خصوصیات مورفولوژیکی و   گزانچیان

  89  وارداتی در فضاي سبز شهري
  اسماعیل بهمن
38900015  

18250208902014  
108  

دکتر محمدرضا   3/12/90  19/11/91
 توکلو

  89  اثر تلفیقی رژیم هاي آبیاري و سطوح پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان  دکتر مهدي عزیزي دکتر حمید حاتمی
  مونا شکري
38900046  

18250208902004  
109  

دکتر محمدرضا   22/12/90  19/11/91
 توکلو

  دکترحمیررضا شریفی
  

دکتر غالمعلی 
  گزانچیان

بررسی اثر مقادیر بذر و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کمی و بنیه دانه 
  89  چاودار کوهی

  منصور برغمدي
38900051  

18250208902012  
110  

مهدي  دکتر  26/1/91  19/11/91
  دکتر غالمعلی گزانچیان  عزیزي

 
  دکتر محمد شور

  

بررسی تعیین  نوع خواب بذر و روشهاي شکستن آن گیاعان دارویی کور 
)capparis spinosa L)  89  

  اله فرمنش
38900052  

18250208902015  
111  

دکتر حمید   3/12/90  19/11/91
 حاتمی

گوگرد و تراکم بوته بر خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان روغنی در  اثر تلفیقی  دکتر مهدي عزیزي  دکتر غالمعلی گزانچیان
  89  منطقه اسفراین

  رضا رمضانی
38900055  

18250208902003  
112  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

