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  داریوش مظاهري
  قطعی) -استاد دانشگاه تهران (رسمی

  عضو فرهنگستان علوم

  در شهرستان مالیر 1324متولد 

  1343تاریخ اخذ دیپلم 

  1347تاریخ اخذ لیسانس 

  1349تاریخ اخذ فوق لیسانس 

  1357تاریخ اخذ دکتري 

  

  دوره هاي تکمیلی:

-Post Doctorate  ) 1365دانشگاه ایالتی ارگان آمریکا.(  

  ).1368( دوره تخصصی میکوریزا دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان -

 ).1365) آمریکا (OSUدوره تخصصی اکولوژي (رابطه نور و گیاه) دانشگاه ایالتی ارگان ( -

 

  فعالیت هاي آموزشی:

  تدریس دروس زیر:

  دوره کارشناسی: زراعت عمومی، دیمکاري، غالت، نباتات صنعتی

  کولوژي گیاهان زراعی، مباحث نوین در زراعت، زراعت تکمیلی، سمیناردوره کارشناسی ارشد: ا

  دوره دکتري: اکولوژي سیستم هاي کشت مخلوط، زراعت ارگانیک، سمینار
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  فعالیت هاي پژوهشی:

  طرح پژوهشی در دانشگاه تهران و دو طرح در فرهنگستان علوم ایران 23اجراي 

  ناسی ارشد و دکتريپایان نامه کارش  172استاد راهنما و مشاور 

  

  کتب منتشر شده:

جلد کتاب در زمینه هاي: مبانی زراعت عمـومی (بـا تجدیـد نظـر کامـل)، زراعـت مخلـوط، بومشناسـی          15

گیاهان گرمسیري، اصول و مبانی زراعت نوین، فرهنگ و اصطالحات زراعت و اصالح نباتـات، دي اکسـید کـربن و    

ن اصـطالحات کشـاورزي و منـابع طبیعـی و فرهنـگ واژه هـاي       واکنش گیاهان، بومشناسی گیاهی، فرهنـگ نـوی  

  مصوب فرهنگستان.

  مقاالت

  الملی.مقاله در کنگره هاي ملی و بین 178مقاله به زبان فارسی و  143مقاله به زبان انگلیسی،   45شامل  

  

  جوائز و تقدیرنامه هاي دریافتی:

 .1373ق نمونه دانشگاه در سال دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه تهران به عنوان محق -

 دریافت لوح هاي تقدیر متعدد از روساي مختلف دانشکده به دلیل باال بودن کیفیت تدریس. -

 انتخاب دو جلد از کتاب هاي منتشر شده به عنوان کتاب هاي برگزیده سال. -

 .1386دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه بمناسبت مؤلف برگزیده دانشگاه تهران  -

 .1389تات ایران بعنوان فرد تأثیرگذار در زراعت ایران فت تندیس افتخار از انجمن علوم زراعت و اصالح نبادریا - 

  (ISC). پایگاه استنادي جهان اسالم 1391دانشمند برتر جهان اسالم در سال انتخاب و معرفی به عنوان  - 
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  انتشارات

و  3، 2، 1شـماره هـاي    16ورزي. جلد . کشت مخلوط ذرت و لوبیا. مجله علوم کشا1364مظاهري، د. 
4 :17-19.  

و  3شـماره هـاي     18. کشت مخلوط ذرت و کیل. مجله علوم کشاورزي ایران. جلد 1366مظاهري، د. 
4 :51-58.  

شماره هـاي   3. کشت مخلوط دو واریته گندم. مجله علوم و صنایع کشاورزي. جلد 1368مظاهري، د. 
1 :11-20.  

. بررسی تاثیر تاریخ کشـت و مقـادیر مختلـف بـذر روي عملکـرد دانـه       1369و د، مظاهري.  .فتحی، ق
  .2شماره  4برخی از ارقام گندم. مجله علوم و صنایع کشاورزي. جلد 

. کاربرد آزوال در کنترل علف هاي هرز مـزارع بـرنج. مجلـه علـوم و     1370و د. مظاهري.  .قره یاضی، ب
  .1شماره  5صنایع کشاورزي. جلد 

  .10. روش تحقیق در زراعت مخلوط. پژوهش و سازندگی. شماره 1370مظاهري، د. 

. بررسی تاثیر دور آبیاري و سه میـزان کـود ازت بـر عملکـرد سـه      1371جهانسوز، م. ر. و د. مظاهري. 
  .17رقم ذرت دانه اي. پژوهش و سازندگی. شماره 

زان بـذر روي عملکـرد جـو    . بررسی تاثیر تاریخ کاشـت و میـ  1371مظاهري، د. و ع. م. مدرس ثانوي. 
  .3شماره  23والفجر. مجله علوم کشاورزي ایران. جلد 

جـو   کیفیـت . بررسی تاثیر تـاریخ کاشـت و میـزان بـذر روي     1372مدرس ثانوي، ع. م. و د. مظاهري. 
  .17پژوهش و سازندگی. شماره والفجر. 

سـتفاده دو منظـوره از   . بررسـی جنبـه هـاي مختلـف ا    1372لباسچی ، م. ح؛ ع. رضایی و د. مظاهري. 
  .21یوالف و جو. پژوهش و سازندگی. شماره 

  . بررسی فیزیولوژي کشت مخلوط. پژوهشنامه دانشگاه تهران.1372مظاهري، د. 
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. بررسی تاثیر میزان و شـیوه توزیـع کـود ازت بـر عملکـرد و      1373مطیعی، الف؛ س. سیادت و د. مظاهري. 
شـماره هـاي    4یط آب و هوایی خوزستان. دانش کشاورزي. جلد تحت شرا 704نحوه تجمع ماده خشک در ذرت 

  .72-98: 4و3

. بررسی نسـبت و زمـان مصـرف ازت    1374یوسف آبادي، و؛ د. مظاهري؛ الف. هاشمی دزفولی و ج. گوهري. 
  .30-20: 2و  1شماره هاي 11پایه به عملکرد چغندرقند. بیابان. جلد 

ی تاثیر مقادیر مختلف و شـیوه توزیـع کـود ازت بـر خصوصـیات      . بررس1375آقا علیخانی، م. و د. مظاهري. 
  .30-20: 1شماره  1کمی و کیفی سورگوم علوفه اي. بیابان. جلد 

. بررسی کشت مخلوط پنبه و سورگوم در سـه سـطح مختلـف ازت. بیابـان.     1376نعمتی، ن. و د. مظاهري. 
  .2شماره  2جلد 

. بررسی رابطه تعداد و اندازه روزنـه  1376لی و د. مظاهري. رنجی، ذ؛ الف. مجیدي هروان؛ الف. هاشمی دزفو
  .77-66: 1شماره  9با میزان تحمل به شوري در چغندرقند. علوم کشاورزي. جلد 

. بررسـی تحمـل بـه شـوري     1376تقوایی، م؛ الف. مجیدي هـروان؛ غ. سـرمدنیا؛ د. مظـاهري و م. شـکیب.     
  .68-60: 4شماره  13صنوعی. نهال و بذر. جلد کالوس هاي حاصل از شش رقم گندم در محیط هاي م

. اثر کـود اوره و اوره پوشـش شـده بـا گـوگرد بـر       1376علی زاده، الف؛ د. مظاهري و الف. هاشمی دزفولی . 
  .46-42: 3شماره  10عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام ذرت. پژوهش و سازندگی. جلد 

ی تاثیر میزان و شیوه توزیع کـود ازتـه بـر عملکـرد     . بررس1376سیادت، س. ع؛ الف. مطیعی و د. مظاهري. 
در شرایط آب و هوایی اهواز. علـوم کشـاورزي.    704) هیبرید سینگل کراس L. Zea maysکمی و کیفی ذرت (

  .61-45: 2و1هاي شماره 30جلد 

. مقایسه کشت مخلوط و خالص چاودار و ماشک. پژوهش و سـازندگی. جلـد   1376کنشلو، ه. و د. مظاهري. 
  .68-66: 4شماره  10

علـوم  . نیتـروژن در زراعـت مخلـوط ذرت و سـویا    . تاثیر سطوح مختلف کود 1377نبوي، س. و د. مظاهري. 
  .4شماره  29. جلد کشاورزي ایران
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. اثر کود اوره و اوره پوشـش شـده بـا گـوگرد     1377مظاهري، د؛ الف. هاشمی دزفولی و الف. علی زاده. 
  .48-37: 1شماره  1در منطقه زرقان فارس. علوم زراعی ایران. جلد  بر روي روند رشد دو رقم  ذرت

. بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلـف کودهـاي نیتـروژن و پتـاس بـر      1377مظاهري، د. و غ. ع. اکبري. 
  .50-32: 1شماره  4رشد رویشی و عملکرد علوفه ذرت. نهال و بذر. جلد 

. بررسی تـاثیر  1377طلب و د. مظاهري. روان؛ ح. روزيتوبه، الف؛ الف. هاشمی دزفولی؛ الف. مجیدي ه
هـرز و عملکـرد   سیستم هاي شخم (خاکورزي) معمول و حداقل با تعداد وجین بر تراکم نهایی و انـواع علـف  

  .66-46: 4شماره  14کمی و کیفی ذرت دانه اي. نهال و بذر. جلد 

مختلف کود نیتروژن و نحوه تقسـیط آن  . بررسی اثر مقادیر 1378مظاهري، د؛ ن. نعمتی و م. یعقوبی. 
  .22-18: 3شماره  12بر خصوصیات کمی و کیفی الیاف پنبه. پژوهش و سازندگی. جلد 

. ارزیابی کارایی یونجه هاي یکسـاله در  1378. قالوند .الفو ؛ ح. شریف آباد . مظاهريد الف؛، ترك نژاد
: 2شـماره   12پژوهش و سـازندگی. جلـد   . اورزيتولید بیولوژیک نیتروژن و کارکرد آن در سیستم پایدار کش

22-26.  

. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و شاخص هاي رشد لوبیـا  1378فرهمند راد، ش؛ د. مظاهري و ت. بنایی. 
  .99-84: 2شماره  15. نهال و بذر. جلد 29005بلبلی الین چشم

. بهینـه سـازي مصـرف ازت در    1378. ؛ ق. نورمحمدي و ح. آفریده. مظاهريف. مجد؛ د م. ر؛، اردکانی
 Stroptomycesو Asospirillum brasilense زراعت پایدار گندم با استفاده از باکتري تثبیت کننده 

SP . 80-68: 1شماره  1علوم زراعی ایران. جلد.  

. مقایسه شـاخص هـاي تجمعـی حـرارت در     1378. قالوند و ق. نورمحمدي .؛ الف. مظاهريد ب؛، ثانی
  .22-18: 3شماره  12پژوهش و سازندگی. جلد . رتام مختلف ذقار

. ارزیابی گونه هاي مختلف قـارچ میکروریـزا،   1378. قالوند .و الف . مظاهريع. کوچکی؛ د الف؛، غالمی
  .55-47: 3شماره  1علوم زراعی ایران. جلد . ) بر خصوصیات رشد ذرتVAMآربوسکوالر ( -نوع وسیکوالر

. اثر دما بـر  1378د. مظاهري؛ ق. نورمحمدي و م. صانعی شریعت پناهی. بري ابرقویی، ح؛ الف. قالوند؛ 
  .2شماره  5علوم کشاورزي. جلد گلدهی و پتانسیل عملکرد زعفران. 
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. ارتبـاط عمـر زعفـران زار بـا گلـدهی در      1378بري ابرقویی، ح؛ الف. قالوند؛ د. مظـاهري؛ ق. نورمحمـدي.   
  .66-41: 74اره نیوار. شمشرایط آب و هوایی کرج زعفران. 

. بررسی کـارایی میکروریـزا و اسـترپتومایس در    1379. ؛ ف. مجد و ق. نورمحمدي. مظاهريم. ر؛ د، اردکانی
: 2شـماره   2علوم زراعـی ایـران. جلـد    . سطوح مختلف فسفر و تاثیر کاربرد آن ها بر عملکرد و برخی صفات گندم

17-29.  

اثر تنش خشکی بر خـواص  . بررسی 1379. هاشمی دزفولی. الفق. نورمحمدي و ؛ د. مظاهري؛ عآبادي،  ولد
  .48-39: 1شماره  2علوم زراعی ایران. جلد  کمی و کیفی و شاخص هاي رشد ذرت، سورگوم و ارزن.

. بررسی تقسیط نیتروژن و زمان مصرف آن بر روند تغییـرات برخـی از   1379یوسف آبادي، و. و د. مظاهري. 
  .10-1: 4شماره  2عی ایران. جلد صفات کیفی چغندرقند. علوم زرا

. بیابـان . نقش لوبیا در کنترل علف هـاي هـرز ذرت  . 1380. بانکه سازالف. و ؛ د. مظاهري م، موحدي دهنوي
  .78-71: 2جلد 6شماره 

بررسـی عملکـرد و اجـزاء عملکـرد برخـی از ارقـام سـویا در        . 1380د. مظاهري.  و ؛ الف. قالوندس، حیدري
  .69-59: 1شماره  6. جلد بیابان. لیمی خرم آبادکشت دوم در شرایط اق

. بررسی واکنش گیاه ذرت در طـول دوره رشـد در   1380. مظاهري. قالوند و د .ع. کوچکی؛ الف الف؛، غالمی
پاسخ به سطوح مختلف فسفات خاك و همزیستی با قارچ هـاي میکـوریزا، گونـه هـاي مختلـف قـارچ میکروریـزا،        

  .92-97: 1شماره  34و سازندگی. جلد  پژوهش. وسیکوالر آربوسکوالر

  .35پژوهش و سازندگی. شماره . ارقام مختلف سویا . کشت مخلوط1380. ، د. و ب. پاساريمظاهري

. . اثر الگوي کاشت و تراکم گیاهی روي شـاخص هـاي رشـد ارقـام ذرت    1380. ، د. و م. پور یوسفمظاهري
  .2شماره  5بیابان. جلد 

. . اثر دور آبیاري روي خصوصیات کمـی و کیفـی ارقـام آفتـابگردان    1380. ه اصل، د. و خ. کریم زادمظاهري
  .35پژوهش و سازندگی. شماره 
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. تعیین ضـریب اسـتهالك   1380. بنایان اول؛ ج. گوهري و م. ر. جهانسوز .؛ م . مظاهريد س؛، خیامیم
-51: 18غندرقنـد. جلـد   چ .نوري و راندمان مصرف نور چغندر قند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتـروژن 

66.  

. اثر تاریخ کاشت بر محدودیت منبـع ژنوتیـپ   1381عسگري، س؛ الف. هاشمی دزفولی و د. مظاهري. 
  .405-394: 4شماره  14هاي گندم پس از گلدهی. نهال و بذر. جلد 

هـاي  . روابط بین درصـد جـذب تـابش و برخـی شـاخص     1381. و ق. نورمحمدي . مظاهريد ب؛، ثانی
: 3شـماره   12پـژوهش و سـازندگی. جلـد    . یک مرتبط با عملکرد هیبریدهاي مختلف ذرت دانـه اي فیزیولوژ

18-22.  

تاثیر میـزان بـذر و فاصـله ردیـف کاشـت بـر       . 1381د. مظاهري.  و الف. قالوندع. جلیلی؛ ؛ ك، خادمی
  .54-14: 17پژوهش و سازندگی. جلد . در شرایط دیم M. Scutelataعملکرد یونجه یکساله 

تـاثیر الگـوي کاشـت و تـراکم گیـاهی      . 1381. بانکه سازالف. و  ؛ م. ر. قنادها؛ د. مظاهريم، وریوسفپ
پژوهش و سـازندگی.  . روي روند رشد، شاخص هاي فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه و دانه دو رقم هیبرید ذرت

  .78-71: 57و  56جلد 

. بررسی عملکرد و اجـزاء عملکـرد   1381 .؛ ن. خدابنده و ح. حیدري شریف آباد. مظاهريد م؛، رحیمی
  .52-45: 55پژوهش و سازندگی. شماره . ذرت و سویا در کشت مخلوط

. مطالعه و بررسی آنالیزهـاي ریشـه در زراعـت تـک     1381. و س. ع. پیغمبري . مظاهريد ب؛، پاساري
  .42-37: 54پژوهش و سازندگی. شماره . ارقام سویا کشتی و مخلوط

بررسی تاثیر الگوي کاشت و تراکم گیاهی عملکـرد  . 1381. بانکه سازالف. و  رادري، د؛ م. عسگمظاهري
: 54پـژوهش و سـازندگی. جلـد     .(محقـق)  647رس ذرت سینگل کراسو اجزاي آن در هیبریدهاي متوسط

46-49.  

. ارقـام شخصـی از سـویا    کشـت مخلـوط  . بررسـی  1381. ، د؛ ب. پاساري و س. ع. پیغمبـري مظاهري
  .54-49: 54زندگی. شماره پژوهش و سا
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اثر فواصل آبیاري و نحوه تقسیط ازت بر برخی صفات کمـی و کیفـی    . 1382. مظاهري. م. الف. و د، کهن مو
  .86-75: 2شماره 5علوم زراعی ایران. جلد سورگوم علوفه اي. 

ختلـف پنبـه   . بررسی امکان کشت ارقـام م 1382پارسافر، ك؛ د. مظاهري؛ الف. هاشمی دزفولی و ن. نعمتی. 
  .93-83: 4شماره  9پس از گندم و جو به عنوان محصول دوم در منطقه ورامین. نهال و بذر. جلد 

. ارزیابی محصول در کشـت مخلـوط   1382. ؛ ن. خدابنده و ح. حیدري شریف آباد. مظاهريد م. م؛، رحیمی
  .127-109: 3شماره  9نهال و بذر. جلد . ذرت و سویا در منطقه ارسنجان

. اثر تنش خشکی بر تغییرات هیپریسـین گـل   1382. مظاهري. شریفی عاشورآبادي و د .الف م. ح؛، یلباسچ
  .52-44: 58پژوهش و سازندگی. جلد . راعی

. اثر چهار دور آبیاري بـر عملکـرد و صـفات کمـی     1382. و س. ع. پیغمبري مظاهري کریم زاده اصل، خ؛ د.
  .303-293: 2شماره  34لد علوم کشاورزي ایران. ج. سه رقم آفتابگردان

تـاثیر کـاهش دمـاي    . 1382. و م. ر. قنادهـا  د. مظـاهري ن. مجنون حسینی؛ م. ر. جاللی کمالی؛ ؛ م، ناظري
. کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیـپ هـاي تریتیکالـه هگزاپلوئیـد تحـت شـرایط محـدود رطـوبتی        

  .305-293: 2شماره  1پژوهش هاي زراعی ایران. جلد 

. تعیین قدرت رقابتی بـین گنـدم و   1382. عطري .و ع مظاهريم. ع. باغستانی؛ د.  ر؛ ف. شریف زاده؛، امینی
  .17-9: 3شماره  16پژوهش و سازندگی. جلد . چاودار و تاثیر رقابت بر عملکرد و اجزاي عملکرد

ــامیم ــاهريد س؛، خی ــوز  .؛ م . مظ ــوهري و م. ر. جهانس ــان اول؛ ج. گ ــاي  . برر1382. بنای ــی ه ــی ویژگ س
 16پـژوهش و سـازندگی. جلـد     .فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند در سطوح مختلف تـراکم و کـود نیتـروژن   

  .30-21: 3شماره 

اي علـف هـاي هـرز بـر عملکـرد و      بررسی آثار رقابـت چندگونـه  1382. و ع. قنبري مظاهريد.  ش؛، نوروزي
  .97-91: 3شماره  16هش و سازندگی. جلد بیابان. پژو. اجزاي عملکرد گندم در منطقه شیروان

هـاي  . ارزیابی مدل1382. چی و م. ع. باغستانیر. چائی .؛ ح. رحیمیان مشهدي؛ ممظاهريد.  س؛، محمودي
تجربی رقابت مبتنی بر تراکم، زمان نسبی سبز شدن و سطح برگ نسبی علف هاي هرز، در شبیه سـازي کـاهش   
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علـوم کشـاورزي و   . .Chenopodium album Lخل سلمه تره ناشی از تدا L. Zea maysعملکرد ذرت
  .161: 2شماره  11منابع طبیعی. جلد 

. اثر ریزمغذي ها بر خصوصیات کمی و کیفـی دو رقـم   1382. و ن. خدابنده . مظاهريد م. م؛، رحیمی
  .103-96: 4شماره  16پژوهش و سازندگی. جلد . آفتابگردان در منطقه ارسنجان

. مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس در سطوح مختلـف  1383. چیچائیر.  .و م ظاهريمد.  ح؛، عباسدخت
-561: 2شـماره   35م کشاورزي ایـران. جلـد   علو. تراکم و زمان سبز شدن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا

573.  

. تعیین آسـتانه خسـارت اقتصـادي علـف هـاي هـرز       1383. چیچائیر.  .و م مظاهريد.  ش؛، نوروزي
  .81-69: 1شماره  9بیابان. جلد . در منطقه شیروانگندم 

مطالعـه انتقـال   . 1383. و م. ر. قنادهـا  د. مظـاهري م. ر. جاللی کمالی؛ ن. مجنون حسینی؛ ؛ م، ريظنا
وامل موثر بر آن در ژنوتیپ هاي تریتیکالـه هگزاپلوئیـد تحـت شـرایط     دد ذخیره قبل از گرده افشانی و عمج

  .117-105: 2شماره  9بیابان. جلد . بهینه و محدودیت رطوبتی

علف هرز بر عملکـرد   اي . تاثیر رقابت چند گونه1383قرخلو، ج؛ د. مظاهري؛ ع. قنبري و م. ر. قنادها. 
  .207-197: 2شماره  9بیابان. جلد . عملکرد گندمو جزاء 

وسـنتزي در  تجمـع و انتقـال مـواد فت    .1383مظـاهري.  چی و د. ر. چائی .ر. جالل کمالی؛ م م؛، قدسی
پـژوهش هـاي زراعـی     .ارقام گندم تحت تنش رطوبت در قبل و بعد از گـرده افشـانی در شـرایط مزرعـه اي    

  .1شماره  2ایران. جلد 

تعیین حساسـیت مراحـل نمـو گنـدم      .1383مظاهري. ر. جالل کمالی و د.  چی؛ر. چائی .م؛ م، قدسی
  .489-476: 4شماره  20نهال و بذر. جلد  .ردنان به تنش رطوبتی و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاي عملک

. اثر چهار دور آبیاري بر روند رشـد، شـاخص   1383. و س. ع. پیغمبري مظاهري کریم زاده اصل، خ؛ د.
  .267-255: 2شماره  9بیابان. جلد . هاي فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم آفتابگردان
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انتقـال مجـدد ذخیـره    . 1383. و م. ر. قنادها اهريد. مظم. ر. جاللی کمالی؛ ن. مجنون حسینی؛ ؛ م، ناظري
 9بیابـان. جلـد   . قبل از گلدهی و عوامل موثر بر آن در ژنوتیپ هاي تریتیکاله هگزاپلوئیـد تحـت شـرایط رطـوبتی    

  .317-330: 2شماره 

تاثیر ریزمغذي آهن و روي بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    . 1383. طهماسبیو ز.  . مظاهريد م. م؛، رحیمی
  .22-16: 3شماره  17پژوهش و سازندگی. جلد . در منطقه ارسنجان ت دوم آفتابگردانکش

. . بررسـی کشـت مخلـوط ذرت و آفتـابگردان    1383. قالوند .؛ ع. کوچکی و الف. مظاهريد ع؛، توحیدي نژاد
  .46-39: 3شماره  17پژوهش و سازندگی. جلد 

اثر مدیریت هاي مختلـف آبیـاري بـر روي    . 1383. نحو. و م علی نیا؛ م. ر. نقوي. ف؛ د. مظاهري؛ م، قربانپور
: 3شـماره   17پـژوهش و سـازندگی. جلـد    . )L. Oriza Sativaبرخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک بـرنج ( 

24-33.  

. بـرآورد دمـاي پایـه و بررسـی     1383جلیلیان، ع؛ د. مظاهري؛ ر. توکل افشار؛ ح. رحیمیـان و م. ع. نوقـابی.   
  .2شماره  20و سبز شدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف. چغندرقند. جلد  روند جوانه زنی

اثــر محــدودیت . 1384. و م. ر. قنادهــا د. مظــاهرين. مجنــون حســینی؛ م. ر. جاللــی کمــالی؛ ؛ م، نــاظري
الـه  زاي عملکـرد تریتیک رطوبتی در مراحل قبل و بعد از ظهور بساك بر برخی ویژگی هاي زراعـی، عملکـرد و اجـ   

  .188-172: 2شماره  7زراعی ایران. جلد  علوم .هگزاپلوئید

. تعیین آسـتانه خسـارت اقتصـادي علـف هـاي هـرز       1384قرخلو، ج؛ د. مظاهري؛ ع. قنبري و م. ر. قنادها. 
  .1437-1429: 6شماره  36کشاورزي ایران. جلد  گندم در منطقه مشهد. علوم

-33: 1شـماره   10یابان. جلـد  ب. هاي زراعی در ایرانوع گونه. تن1384. مظاهري. ع. کوچکی و د م؛، نصیري
51.  

. تاثیر آرایش کشت بر عملکرد علوفـه ارزن مرواریـدي و   1385. م. ر. جهانسوز و . مظاهريد م. ب؛، حسینی
  .125-117: 1شماره  20علوم و صنایع کشاورزي. جلد  .لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط
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. بررسی اثرات آرایش کاشت و تراکم بوته بـر  1385. . حیدري شریف آبادو ح . مظاهريد ع. ر؛، صابري
. شاخص هاي فیزیولوژیکی و روند تجمع ماده خشک ذرت تري وي کراس. علوم کشاورزي و منـابع طبیعـی  

  .77-67: 1شماره  13

. یغمبـري ع. الف. رضایی؛ م. ولی زاده و ع. پ ؛ ع. ر. کوچکی؛ پ. وجدانی؛. مظاهريیزدي صمدي، ب؛ د
. ارزیابی کتاب هاي منتشـر شـده پـس از انقـالب اسـالمی در زمینـه زراعـت و اصـالح نباتـات. نامـه           1385

  .125-97: 2فرهنگستان علوم 

. 1385. ؛ ر. ولـی زاده؛ ع. الـف. رضـایی و پ. وجـدانی    . مظـاهري د ع. ر؛ ب. یـزدي صـمدي؛  ، کوچکی
  .1385رهنگستان علوم. بهار . نامه فرامنیت غذایی و تولید محصوالت زراعی در کشو

. اثـر ارتفـاع بـر روي    1385. بانکـه سـاز   .؛ م. ع. باغستانی و الـف مظاهريالف؛ ف. شریف زاده؛ د. ، فاتح
  .74پژوهش و سازندگی. شماره . روغن اسانس و ترکیبات گیاهان دارویی آویشن وحشی در منطقه طالقان

 12بیابـان. جلـد   ذرت و سـیب زمینـی.   . کشـت مخلـوط   1386. و ج. صـبا  مظاهري جمشیدي، خ؛ د.
  .2شماره 

. کارائی مصرف آب و نور ارقام گنـدم  1386 چی و م. ر. جالل کمالی.ر. چائی .؛ ممظاهريم؛ د. ، قدسی
  .2شماره  12بیابان. جلد . تحت تنش رطوبت در مراحل نمو

آبیـاري در  . مقایسه ارقام مختلف گنـدم تحـت سـطوح مختلـف     1386. مظاهري. ن و د، شاه محمدي
  .267-259: 2شماره  38. جلد علوم کشاورزي ایران. فیروزآباد فارس

چـاودار   . بررسی تـاثیر رقابـت  1386. عطري .و ع مظاهريم. ع. باغستانی؛ د.  ر؛ ف. شریف زاده؛، امینی
  .278-273: 2شماره  37. جلد علوم کشاورزي ایران. بر شاخص هاي ریشه گندم زمستانه

سـورگوم   واکنش. 1387؛ ع. حسین زاده و م. ب. حسینی. مظاهري ون حسینی؛ د.ن. مجنرمرودي، م؛ 
  .11-1: 1شماره  39. جلد علوفه اي به گیاهان پوششی. علوم کشاورزي ایران

. کشـت  1387. ؛ ن. مجنون حسینی؛ ح. رحیمیـان مشـهدي و ع. پیغمبـري   مظاهري جمشیدي، خ؛ د.
  .8دگی. شماره پژوهش و سازنمخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی. 
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-. کـارائی مصـرف بـاکتري هـاي تسـهیل     1387 چی و ك. خارازي.ر. چائی .؛ ممظاهريالف؛ د. ، حسن زاده

  .79پژوهش و سازندگی. شماره کننده جذب فسفر و کودهاي شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو. 

مقایسه عملکـرد بیولـوژیکی، عملکـرد     .1387. مظاهري. ف. سفیدکن؛ م. ر. جهانسوز و د س؛، دوازده امامی
گیاهـان دارویـی و معطـر    . بویهپائیزه و بهاره و تابستانه بادرشـ  کمی و کیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت

  .270-263: 3شماره 24جلد  ایران.

خسـارت  . اثر 1387جلیلیان، ع؛ د. مظاهري؛ ر. توکل افشار؛ م. عبدالهیان نوقابی؛ ح. رحیمیان و ع. احمدي. 
  .416-400: 4شماره  10یخ زدگی در مرحله گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند. چغندرقند. جلد 

. واکنش مورفولوژیکی و عملکرد ذرت نسبت به ترکیبات شـیمیایی آهـن   1387. مظاهري. د م. م و، رحیمی
  .101-96: 1شماره  21پژوهش و سازندگی. جلد . و مس

. بررسی اثر تنش کم آبـی بـر   1387. مدنی .حو ؛ ق. نورمحمدي مظاهري .ح. شریف آباد؛ د غ. ر؛، افشارمنش
  .141-132: 1شماره  21پژوهش و سازندگی. جلد . روي عملکرد علوفه خشک و کارائی مصرف آب ارقام یونجه

. بررسی تکنیـک هـاي   1388؛ ع. حسین زاده و م. ب. حسینی. مظاهري ن. مجنون حسینی؛ د.رمرودي، م؛ 
بر برخی خصوصـیات خـاك و عملکـرد سـورگوم      پوششی، سیستم هاي خاکورزي و کود نیتروژن) زراعی (گیاهان

  .90پژوهش و سازندگی. شماره علوفه اي. 

. اثر شوري آب آبیـاري بـر جوانـه زنـی،     1388. و ف. سفیدکن . مظاهريم. ر. جهانسوز؛ د س؛، دوازده امامی
  .4شماره  5پژوهش و سازندگی. جلد. یهبادرشبو تو کیفی تسبز شدن، عملکرد بیولوژیکی و کمی

عملکـرد کمـی و    . بررسی تاثیر شوري آب آبیـاري بـر  1388. . مظاهريم. ر. جهانسوز و د س؛، دوازده امامی
  .4شماره  5پژوهش و سازندگی. جلد. کیفی گیاه دارویی زنیان

. ارزیـابی تـوان   1388و ح. محمـدعلیزاده.   مظـاهري ر؛ ن. مجنون حسینی؛ ح. رحیمیان مشهدي؛ د. ، امینی
علوم گیاهـان زراعـی ایـران. جلـد      ستفاده از مدل افت عملکرد.ارقابتی ارقام لوبیا قرمز با تاج خروس ریشه قرمز با 

  .133-121: 1شماره  10

خ کاشت و کشت مخلـوط ذرت  . اثر تاری1388؛ ح. رحیمیان مشهدي و ع. پیغمبري. مظاهريم؛ د. ، شایگان
  .47-31: 1شماره  10علوم زراعی ایران. جلد  لکرد دانه آن و کنترل علف هرز.روباهی بر عم و ارزن دم
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؛ ح. رحیمیان مشهدي؛ ن. مجنون حسینی و ع. نوري نیـا.  مظاهريچی؛ د. ر. چائی .ع؛ م، نخزري مقدم
. اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسـبت برابـري زمـین و برخـی ویژگـی هـاي کیفـی        1389
  .1شماره  41گیاهان زراعی. جلد علوم  علوفه.

؛ ح. رحیمیان مشهدي؛ ن. مجنون حسینی و ع. نوري نیـا.  مظاهريچی؛ د. ر. چائی .ع؛ م، نخزري مقدم
علوم گیاهـان   . بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر کمیت علوفه و زیست توده علف هرز.1388

  .1شماره  40زراعی. جلد 

. بررسی اثر کشـت مخلـوط   1388. مظاهريینی؛ ن. مجنون حسینی و د. ب. حس .الف. م؛ م، خلعتبري
 .4شماره  40علوم گیاهان زراعی. جلد  علوفه اي و ارزن مرواریدي. بر عملکرد علوفه خشک سورگوم

. اثر تراکم بوته و زمـان کاشـت   1388نوش کام، الف؛ د. مظاهري، س. م. ب. حسینی و م. میراب زاده. 
  .337-325: 4شماره  11ی علوفه و بذر شبدر مصري. علوم زراعی ایران. جلد بر عملکرد کمی و کیف

. بررسی اثرات کشت مخلـوط  1388نخزري مقدم، م. ر. چایچی، د. مظاهري، ح. رحیمیان مشهدي. ع. 
  .1شماره  4ذرت و ماش سبز بر کمیت علوفه و زیست توده علف هاي هرز. علوم زراعی ایران، 

ــزاده  ــی، ر.، ح. علی ــتانی.   عباس ــهدي و م. ع. باغس ــان مش ــاهري، ح. رحیمی ــازي 1388، د. مظ . مدلس
  .55-68): 1( 5برهمکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف هاي هرز تاتوره و تاج خروس ریشه قرمز. 

. تـأثیر گیاهـان   1389مظاهري، ن. مجنون حسـینی، ع. حسـین زاده و م. ب. حسـینی     م. رمرودي، د.
  کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه اي. علوم گیاهان زراعی ایران.پوششی، سیستم خاکورزي و 

بررسی اثر کشـت مخلـوط بـر     1389ا. م. خلعتبري، م. ب. حسینی، ن. مجنون حسینی و د. مظاهري. 
  .205-215: 2، 41عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه اي. علوم گیاهان زراعی ایران. 

. تـأثیر کودهـاي   1389عاشـورآبادي، د. مظـاهري و ع. ا. جعفـري    فاتح. ا، م. ر. چایی چـی، ا. شـریفی   
شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصـیات شـیمیایی سـیالژ گیـاه کنگرفرنگـی، تولیـدات گیـاهی (مجلـه علمـی          
ــاورزي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   کشــــ

 31 ،1:33-15. 
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و بررسی اثر کـاربرد کودهـاي آلـی    . 1390. مظاهري، س. ع. پیغمبري و م. میراب زاده اردکانی ؛ دکریمی، ه
 زراعی گیاه ذرت، مجله علوم زراعی ایران.  معدنی بر عملکرد و برخی صفات 

. بررسی تأثیر کشـت  1390د. مظاهري، ن. مجنون حسینی، ح. رحیمیان مشهدي و ع. پیغمبري.  ؛جمشیدي، خ
  233- 243، 42:2مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف هاي هرز. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 

. اثر عصاره هاي برگ و ساقه جو وحشی روي جوانـه  1389حمیدي، ر.، د. مظاهري و ح. رحیمیان مشهدي. 
  .19-28، 2:2زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه.مجله پژوهش علف هاي هرز 

. بررسـی اثـرات   1390رمرودي، م.، ن. مجنون حسینی، ع. حسین زاده، د. مظـاهري و س. م. ب. حسـینی.   
پوششی، سیستم هاي خاك ورزي و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات خـاك و عملکـرد سـورگوم علوفـه     گیاهان 

 .19-23: 92اي. نشریه زراعت پژوهش و سازندگی. 

. مقایسه اثر فصل کشـت بـر خصوصـیات    1389دوازده امامی، س.، م. جهانسوز، ف. سفیدکن و د. مظاهري. 
  .41-49: 1، 12کشاورزي. زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید. به زراعی 

. اثر تنش کـم آبـی بـر    1389افشارمنش. ع.، ح. حیدري شریف آباد، د. مظاهري، ق. نورمحمدي و ح. مدنی. 
  .48-62: 4، 23برخی جنبه هاي فیزیولوژیک و آناتومیک ارقام یونجه. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی). 

رانـی کنتـرل علـف هـاي هـرز ذرت علوفـه اي در       . دوره بح1389محمودي، س.، د. مظاهري و ع. رحیمی. 
 .100-110: 4، 23منطقه بیرجند. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی). 

ــامی، س.، م. ر. جهانســوز.، ف. ســفیدکن و د. مظــاهر  ــر   1389. يدوازده ام ــر فصــل کشــت ب ــه اث . مقایس
  .41-49: 1، 12خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید. مجله به زراعی کشاورزي. 

. بررسی ویژگی هاي مورفولـوژیکی  1389یعقوبی، ب.، د. مظاهري، م. ع. یعقوبی.، ح. م. علیزاده و ع. عطري. 
و شاخص هاي رشد ارقام بومی و اصالح شده بـرنج در تـداخل بـا علـف هـرز سـوروف. مجلـه زراعـت پـژوهش و          

  .55-68: 88سازندگی. 

خاك دهی و مالچ زنده بر کنتـرل علـف هـاي هـرز و عملکـرد      . اثر توأم 1390ابوطالبیان، م. ع، د. مظاهري. 
 .255-265: 2، 42سیب زمینی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 

. اثر عصاره هاي برگ و ساقه جو وحشی روي جوانـه  1390حمیدي، ر.، د. مظاهري و ح. رحیمیان مشهدي. 
  .  19-28):2(2زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه. مجله پژوهش علف هاي هرز. 
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. بررسـی ویژگـی هـاي    1389یعقوبی، ب.، د. مظاهري، م. ع. باغستانی، ح. محمد علیزاده و ع. عطـري.  
مورفولوژیکی و شاخص هاي رشد ارقام بومی و اصالح شده برنج در تـداخل بـا علـف هـرز سـوروف. نشـریه       

  .54-69: 3، 23 زراعت (پژوهش و سازندگی)

. اثر شوري آب آبیاري بـر جوانـه   1389وز.، د. مظاهري و ف. سفیدکن. دوازده امامی، س.، م. ر. جهانس
زنی، سبز شدن، عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس بادرشبویه. فـن آوري تولیـدات گیـاهی. جلـد     

  .25-35. 1دهم شماره 

لـف  . تـأثیر مـدیریت هـاي مخت   1390پوریوسف، م.، د. مظاهري، م. ر. چایچی، ا. رحیمـی و ا. تـوکلی.   
حاصلخیزي خاك (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد، اجزاء عملکرد، صفات کیفی و غلظت عناصر در دانـه  

  .8-4:19شماره  24) نشریه زراعت پژوهش و سازندگی. جلد Plantago ovateاسفرزه (

. تنـوع فنـوتیپی   1392شاهمرادي، ش، م. ر. چایی چـی، ج. مظفـري، د. مظـاهري و ف. شـریف زاده.     
ب بذر و ارتباط آن با صفات مرفولوژیکی گیاه مـادري در اکوتیـپ هـاي اقلیمـی جـو اسـپانتانئوم بـومی        خوا

  .  3شماره  29-1ایران. به نژادي نهال و بذر. 

. بررسـی تنـوع   1392شاهمرادي، ش، م. ر. چـایی چـی، ج. مظفـري، د. مظـاهري و ف. شـریف زاده.      
  اقلیم هاي مختلف ایران. علوم گیاهان زراعی ایران.  ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ هاي جو وحشی بومی 

. شکست خواب بـذر  1392شاهمرادي، ش، م. ر. چایی چی، ج. مظفري، د. مظاهري و ف. شریف زاده. 
  در گیاه جو اسپنتانئوم. مجله زیست شناسی ایران.  

و ارگانیـک بـر    . تاثیر کاربرد توام کودهاي شیمیایی1392ملکی فراهانی س د. مظاهري و م.ر. چایچی 
 61-74: 2 15خصوصیات شیمیایی گیاه و خاك در کشت جو در شرایط کم آبیاري . به زراعی کشاورزي 

. ارزیـابی صـفات کیفـی دانـه     1393پوریوسف، م.، د. مظاهري.، ع. ر. یوسـفی.، ا. رحیمـی و ا. تـوکلی.    
  :3 ،30ن دارویـی و معطـر.   اسفرزه تحت رژیم هاي کم آبیاري و تیمارهاي مختلف کـودي. تحقیقـات گیاهـا   

425-414.  

. اثر تنش خشـکی بـر   1394شاهمرادي، ش.، م. ر. چایچی.، ج. مظفري.، د. مظاهري و ف. شریف زاده. 
  . پژوهش هاي گیاهی.  Hordeum spontaneumویژگی هاي خواب بذر 
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  شهریور. کرج. 13تا  9پنجمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. سورگوم علوفه اي. 
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هرز بـر وزن خشـک، تـراکم، انـواع علـف هـاي هـرز و        هاي رایج و حداقل با دفعات وجین علف هاي تاثیر سیستم
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بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد چهـار رقـم   . 1379. و ف. نظریان د. مظاهري؛ ؛ الف. قالوندس، حیدري
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Brasilense       در تثبیت بیولـوژیکی ازت در جنـدم بـه همـراه کـاربردStroptomyces SP .   ششـمین کنگـره
  شهریور. دانشگاه مازندران. 16تا  13زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. بهینـه سـازي مصـرف فسـفر در     1379. ؛ ق. نورمحمـدي و ح. آفریـده  . مظـاهري مجد؛ دف.  م. ر؛، اردکانی
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بررسـی پتانسـیل اقلیمــی زراعـت گنـدم دیــم     . 1379. یر؛ غ. ع. کمـالی و س. بــازگ ؛ د. مظـاهري ع، خلیلـی 
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بررسی اثر تراکم بوته و تقسـیط کـود   . 1379. بانکه سازالف. و  ؛ م. معزاردالن؛ د. مظاهريف، شریفی تهرانی
تـا   13ششمین کنگره زراعت و اصالح نباتـات ایـران.   . عملکرد و خصوصیات کمی ذرت آجیلی رقم شکوفه اوره بر

  شهریور. دانشگاه مازندران. 16

. بررسی و تعیین مناسب ترین تـاریخ کاشـت و تـراکم بـرنج     1379مبصري، ح. ر؛ ج. کامبوزیا و د. مظاهري. 
شـهریور. دانشـگاه    16تـا   13و اصـالح نباتـات ایـران.     طارم در منطقـه دورود لرسـتان. ششـمین کنگـره زراعـت     

  مازندران.

. مقایسـه شـبدر برسـیم و کـود ازت در عملکـرد بـرنج. دومـین        1379. و ع. گرامـی  . مظـاهري فالح، الف؛ د
  بهمن. کرج. 25تا  17همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزي. 

. نقش همیاري باکتري ازوسـپیریلوم در تثبیـت   1380. ؛ ف. مجد و ق. نورمحمدي. مظاهرير؛ دم. ، اردکانی
  شهریور. شهرکرد. 7تا  4هفتمین کنگره علوم خاك ایران. . ازت، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندم
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Doroudian, H. R., Chaechi, M. R., Mazageri, D., Peyghambari,  S. A. 2002. 
Effect of forage yield of wheat in dual purpose cultivation system. The first 
international wheat congress. Tehran, Iran. 

بررسی اثر نحوه برداشـت علوفـه    .1381. و س. ع. پیغمبري مظاهريچی؛ د. ر. چائی .م ح. ر؛، درودیان
مرفولوژیـک دو نـوع گنـدم نـان و دروم در      و تراکم کشت بر عملکرد دانه و علوفـه و صـفات فیزیولوژیـک و   

  آذر. تهران. 19تا  16اولین کنگره بین المللی گندم.  .شرایط کشت دو منظوره

. آنالیزهاي رشد و عملکـرد بیولـوژیکی ذرت   1381خجسته کیا، م؛ الف. هاشمی دزفولی و د. مظاهري. 
 4تـا   2و اصـالح نباتـات ایـران.    و سویا در سیستم هاي کشت مخلوط و تک کشتی. هفتمین کنگره زراعـت  

  شهریور. کرج.

. مطالعه اثر تراکم کاشت بر روي عملکـرد  1381مهربان.  الف. مبصري، ح. ر؛ ج. کامبوزیا؛ د. مظاهري و
) در ارقـام مـاش. هفتمـین    CGR, LAR, LAIاقتصادي و بیولوژیک، شاخص برداشت و شاخص هاي رشـد ( 

  شهریور. کرج. 4ا ت 2کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. مقایسه روش هاي کنتـرل علـف هـاي    1381؛ ح. محمدعلیزاده و م. محمدي. مظاهريج؛ د. ، یوسفی
هرز (مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی) در نهالستان بزرگ کرج. دومین همایش ملـی گیاهپزشـکی جنگـل هـا و     

  مراتع.

هـاي   یمختلـف نیتـروژن بـر ویژگـ     تاثیر منابع و سطوح. 1381. علیزادهو الف.  مظاهريس؛ د. ، مالئی
شـهریور.   4تـا   2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتـات ایـران.   ظاهري و فیزیولوژیک کنجد رقم دشتستان. 

  کرج.

. بررسـی و مطالعـه عوامـل اکولوژیـک و     1381. قالونـد و ق. نورمحمـدي   .الـف  ؛. مظـاهري د ب؛، ثانی
 4تـا   2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـران.   .ايرقم ذرت دانه پتانسیل تولید سه فیزیولوژیک روي 

  شهریور. کرج.

. اثر تنش خشکی بر تغییرات ماده مـوثره  1381. شریفی عاشورآبادي .و الف . مظاهريد م. ج؛، لباسچی
شـهریور.   4تـا   2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتـات ایـران.   . )Hypericum perforatumگل راعی (

 کرج.
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. بررسی اثر کـاربرد پتاسـیم در   1381ي، س. ع؛ د. مظاهري؛ ق. نورمحمدي و الف. هاشمی دزفولی. ولد آباد
 شهریور. کرج. 4تا  2شرایط تنش بر روي ذرت، سورگوم و ارزن. هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

و ذرت دانـه اي بـر روي   . بررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه 1381خانی، ف؛ ن. نعمتی؛ د. مظاهري و ب. زند. 
 شهریور. کرج. 4تا  2میزان عسلک در منطقه ورامین. هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. تجزیـه رشـد و عملکـرد    1381غالمی، م؛ الف. هاشمی دزفولی؛ د. مظاهري؛ م. عظیم دادگر و ك. خـادمی.  
رم آباد. هفتمـین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات      هاي مختلف در کشت تابستانه در منطقه خارقام ماش با تراکم

 شهریور. کرج. 4تا  2ایران. 

. بررسی اثر اندازه بذر و تراکم بوته در عملکـرد و  1381. مظاهري. ع؛ غ. احمدي؛ ح. شریف آباد و د، کرانیان
 شهریور. کرج. 4تا  2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران.  اجزاي عملکرد نخود ایرانی.

ارقـام   اجـزاي عملکـرد   تراکم بوتـه بـر ارتفـاع و    اثر. بررسی 1381مبصري، ح. ر؛ د. مظاهري و الف. مهربان. 
 4تـا   2ماش در کشت تابستانه تحت شرایط اقلیمی سیسـتان. هفتمـین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.        

  شهریور. کرج.

تاثیر الگوي کاشت و تـراکم گیـاهی عملکـرد و     بررسی. 1381. بانکه سازالف. و  ، د؛ م. عسگري رادمظاهري
هفتمین کنگره زراعـت و اصـالح نباتـات    (محقق).  647رس ذرت سینگل کراساجزاي آن در هیبریدهاي متوسط

  شهریور. کرج. 4تا  2ایران. 

. تاثیر منـابع و سـطوح مختلـف نیتـروژن بـر عملکـرد کمـی و        1381و الف. علیزاده.  مظاهريس؛ د. ، مالئی
  شهریور. کرج. 4تا  2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. نجد رقم دشتستان. کیفی ک

. بررسی اثر کود دامی و کودهاي بیولوژیک در گندم با اسـتفاده  1381. مظاهري. ف. مجد و د م. ر؛، اردکانی
  شهریور. کرج. 4تا  2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . 32فسفر

. نقـش همزیسـتی قـارچ هـاي     1381. ؛ ف. مجـد؛ ق. نورمحمـدي و م. چنگیـزي   . مظـاهري ر؛ دم. ، اردکانی
 4تـا   2هفتمین کنگره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.     . میکوریزا در جذب عناصر غذایی میکرو و ماکرو در گندم

  شهریور. کرج.
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زراعـت و اصـالح    هفتمـین کنگـره  . ارقام سویا . بررسی کشت مخلوط1381. مظاهري. پاساري، ب. و د
  شهریور. کرج. 4تا  2نباتات ایران. 

تاثیر الگوي کاشت و تـراکم گیـاهی بـر    . 1381. بانکه سازالف. و  ؛ م. ر. قنادها؛ د. مظاهريم، پوریوسف
 4تـا   2هفتمین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.      . روي عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم هیبرید ذرت

  شهریور. کرج.

بررسی اثر مقـادیر پتاسـیم بـر عملکـرد ارقـام سـیب       . 1381. ر. ساردوئی. و م؛ د. مظاهري ي، میرزائی
 4تـا   2هفتمـین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.       . زمینی (طرح استمرار تولید) در منطقـه جیرفـت  

  شهریور. کرج.

گیاهچـه ارقـام   ) بـر جوانـه زنـی و رشـد     NaClتاثرات تنش شـوري (  .1381مظاهري. م. و د. ، قدسی
  شهریور. کرج. 4تا  2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. گندم و تریتیکاله. 

تـاثیر الگـوي کاشـت و تـراکم گیـاهی      . 1381. بانکه سازالف. و  ؛ م. ر. قنادها؛ د. مظاهريم، پوریوسف
فتمین کنگـره زراعـت و   ه. روي روند رشد، شاخص فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه و دانه دو رقم هیبرید ذرت

  شهریور. کرج. 4تا  2اصالح نباتات ایران. 

بررسی تاثیر تاریخ هاي کاشت و تراکم بوته بر عملکـرد ذرت دانـه اي    .1381مظاهري. ع. و د. ، درینی
  شهریور. کرج. 4تا  2هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . (کشت بهاره) در منطقه جیرفت

. شبیه سازي اثـر نیتـروژن   1381. م. ر. جهانسوز بنایان اول؛ ج. گوهري و .؛ م اهري. مظد س؛، خیامیم
  شهریور. کرج. 4تا  2. هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. خاك بر تولید چغندر قند

. نقـش همیـاري بـاکتري ازوسـپیریلوم در     1381. ؛ ف. مجد و ق. نورمحمدي. مظاهريم. ر؛ د، اردکانی
 2هفتمین کنگره زراعت و اصـالح نباتـات ایـران.    . ولوژیکی ازت، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندمتثبیت بی

  شهریور. کرج. 4تا 

. تعیین آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هـرز در گنـدم   1382. و ع. قنبري مظاهريد.  ش؛، نوروزي
اده بهینـه از کـود و سـم در    سومین همـایش ملـی توسـعه کـاربرد مـواد بیولوژیـک و اسـتف       . منطقه شیروان

  اسفند. تهران. 4تا  2کشاورزي. 
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. تاثیر تـراکم هـاي مختلـف کشـت     1382. عطري .و ع مظاهريم. ع. باغستانی؛ د.  ر؛ ف. شریف زاده؛، امینی
سـومین همـایش ملـی توسـعه کـاربرد      . در افزایش قدرت رقابتی گندم در برابر چاودار و کاهش مصرف علف کش

  اسفند. تهران. 4تا  2استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزي. مواد بیولوژیک و 

. بررسی تاثیر اندازه بذر و تراکم بوته بـر رونـد   1383. مظاهري. و دعزنري ع. الف؛ ق. عزیزي؛ غ. ج. ، کرانیان
تـا   3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـران.   تغییرات شاخص هاي فیزیولوژیکی رشد نخود در شرایط دیم.

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5

ح. رحیمیان مشهدي؛ م. ع. باغسـتانی؛ ح. محمـد علیـزاده و ف.     چی؛ر. چائی .؛ ممظاهريد.  ح؛، عباسدخت
) در سطوح مختلـف تـراکم و   Amaranthus retroflexus. مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس (1383. شریف زاده

شـهریور.   5تـا   3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران.  .زمان سبز شدن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا
  دانشگاه گیالن.

ح. رحیمیان مشهدي؛ م. ع. باغسـتانی؛ ح. محمـد علیـزاده و ف.     چی؛ر. چائی .؛ ممظاهريد.  ح؛، عباسدخت
تـاج  ) بر پاره اي خصوصیات رشـد و پتانسـیل تولیـد بـذر     Glycine max. تاثیر رقابت سویا (1383. شریف زاده

شهریور. دانشـگاه   5تا  3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . )Amaranthus retroflexusخروس (
  گیالن.

. ارزیـابی قـدرت رقـابتی ذرت و سـلمه تـره      1383. و م. ع. باغسـتانی  مظاهريالف؛ ف. شریف زاده؛ د. ، فاتح
هشـتمین کنگـره   آن روي اجـزاء عملکـرد ذرت.    تحت تاثیر الگوي کاشت با استفاده از مدل تجربـی رقابـت و اثـر   

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3زراعت و اصالح نباتات ایران. 

بررسی اثر تاریخ و آرایـش کشـت بـر    . 1383. و ف. آهنگري م. ر. جهانسوز ؛. مظاهريد ن؛، مجنون حسینی
شـهریور.   5تـا   3صالح نباتات ایران. هشتمین کنگره زراعت و ابازده زراعت مخلوط ذرت علوفه اي و بادام زمینی. 

  دانشگاه گیالن.

. تاثیر سطوح مختلـف نیتـروژن و   1383. چیر. چائی .و م مظاهريکالرنس جی سوانتون؛ د.  ح؛، عباسدخت
هشـتمین کنگـره زراعـت و اصـالح      .سـویا گره دار و بدون گره تراکم تاج خروس بر توانایی تولید گره در ایزوالین 

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3نباتات ایران. 
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ح. رحیمیان مشهدي؛ م. ع. باغستانی؛ ح. محمد علیـزاده و   چی؛ر. چائی .؛ ممظاهريد.  ح؛، عباسدخت
. ارزیابی روند توزیع ماده خشک و سـطح بـرگ در انـدام هـاي مختلـف تـاج خـروس        1383. ف. شریف زاده

شـهریور. دانشـگاه    5تا  3و اصالح نباتات ایران.  هشتمین کنگره زراعت متاثر از تراکم و زمان سبز شدن آن.
  گیالن.

 -روابـط منبـع   .1383. و الف. زارع فیض آبـادي  مظاهرير. جالل کمالی؛ د.  چی؛ر. چائی .م؛ م، قدسی
هشـتمین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات      مخزن و انتقال مجدد مواد در گندم تعیین تحت تنش رطـوبتی.  

  شگاه گیالن.شهریور. دان 5تا  3ایران. 

. ارزیـابی قـدرت رقـابتی بـین     1383. عطري .و ع مظاهريم. ع. باغستانی؛ د.  ر؛ ف. شریف زاده؛، امینی
تـا   3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . گندم زمستانه و چاودار با استفاده از مدل عکس عملکرد

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5

. تاثیر آرایش کشـت  1383. مهرانی .ر. جهانسوز؛ غ. ر. ثوابقی و الف؛ م. . مظاهريد س. م. ب؛، حسینی
هشـتمین کنگـره زراعـت و اصـالح      .بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدي و لوبیا چشم بلبلی در کشـت مخلـوط  

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3نباتات ایران. 

رد و اجـزاء عملکـرد ذرت و   . بررسـی عملکـ  1383. و ح. حیدري شریف آباد . مظاهريد م. م؛، رحیمی
شـهریور.   5تـا   3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتـات ایـران.   . سویا در کشت مخلوط در منطقه ارسنجان

  دانشگاه گیالن.

. بررسی کشـت مخلـوط سـورگوم    1383. ؛ ن. مجنون حسینی و م. ر. جهانسوز. مظاهريد ه؛، همایونی
تـا   3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـران.   .ف کشتاي با برخی لگوم ها در نسبت هاي مختلعلوفه

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5

علـف هـرز    اي . تاثیر رقابت چند گونـه 1383و م. ر. قنادها.  ن. مجنون حسینیقرخلو، ج؛ د. مظاهري؛ 
دانشـگاه   شـهریور.  5تا  3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . آنبر عملکرد گندم و جزاء عملکرد 

  گیالن.
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. اسـتفاده از مـدل هـاي تجربـی در تعیـین آسـتانه خسـارت        1383. و ع. قنبـري  مظـاهري د.  ش؛، نوروزي
  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. اقتصادي علف هاي هرز در گندم. 

  گیالن.
. بررسـی کـارایی جـذب    1383. . شـیرانی راد ؛ ق. نورمحمـدي و الـف. ج  . مظاهريم. ر؛ ف. مجد؛ د، اردکانی

. عناصر میکرو در گندم تحت تاثیر کاربرد آزوسپیریلوم، میکروریزا و استرپتومایس بـه همـراه مصـرف کـود دامـی     
  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

اثر قطع آبیاري بر روي صفات مهم زراعی سه رقـم   . بررسی1383. مظاهري. الف. ح؛ الف. توکلی و د، امیدي
  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . گلرنگ بهاره

. تاثیر تراکم گیاهی بـر عملکـرد و اجـزاي    1383. ؛ م. ر. جهانسوز و س. ع. پیغمبري. مظاهريد ب؛، پاساري
شـهریور.   5تـا   3هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـران.  . هوایی کرج عملکرد دو رقم سویا در شرایط آب و

  دانشگاه گیالن.

. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بـر  1383. ؛ م. ر. جهانسوز و ب. یزدي صمدي. مظاهريد س. م. ب؛، حسینی
تـا   3نباتـات ایـران.   هشتمین کنگره زراعت و اصالح  .عملکرد ارزن علوفه اي و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5

. تاثیر ریزمغذي ها بر خصوصـیات کمـی و کیفـی    1383. و ن. خدابنده . مظاهريد م. م؛، رحیمی ارسنجانی
شـهریور. دانشـگاه    5تـا   3هشتمین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.      . دوم آفتابگردان در منطقه ارسنجان

  گیالن.

. بررسی و تعیین مناسـب تـرین آرایـش کاشـت و     1383. و ح. حیدري شریف آباد ظاهري. مد ع. ر؛، صابري
شـهریور.   5تـا   3هشتمین کنگره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.     . 647 تري وي کراسهیبرید ذرت  برايتراکم 

  دانشگاه گیالن.

مطالعـه میـزان آب   . 1383. ؛ م. ر. قنادهـا و م. ر. جاللـی کمـالی   د. مظاهرين. مجنون حسینی؛ ؛ م، ناظري
هشـتمین   .تریتیکاله تحت شـرایط محـدودیت رطـوبتی در مراحـل مختلـف نمـو       ) ژنوتیپ هايR.W.Cنسبی (

  شهریور. دانشگاه گیالن. 5تا  3کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 
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مه تـره و  اثر رقابت سـل . 1384. بانکه ساز .؛ م. ع. باغستانی و الفمظاهريالف؛ ف. شریف زاده؛ د. ، فاتح
و ارزیـابی بهتـرین مـدل سـطح بـرگ بـه روش        SC704الگوي ذرت روي شاخص هاي رشد ذرت دانه اي 

  مرداد. دانشگاه تهران. 20تا  18غیرتخریبی. اولین همایش ملی گیاهان علوفه اي کشور. 

دو بررسـی قابلیـت مکانیزاسـیون برداشـت علوفـه       .1384مظاهري. چی و د. ر. چائی .م ح. ر؛، درودیان
مـرداد.   20تـا   18اولین همایش ملی گیاهـان علوفـه اي کشـور.     .وع گندم نان و دروم در کشت دو منظورهن

  دانشگاه تهران.

. تــاثیر آرایــش کشــت بــر عملکــرد علوفــه ارزن 1384. و م. ر. جهانســوز . مظــاهريد م. ب؛، حســینی
 20تـا   18علوفـه اي کشـور.    اولـین همـایش ملـی گیاهـان     .مرواریدي و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط

  مرداد. دانشگاه تهران.

. بررسی اثـرات تـراکم کشـت و    1384اکبري، غ. ع؛ د. مظاهري؛ س. صوفی زاده وع. مختصی بیدگلی. 
اولین همـایش ملـی گیاهـان    مقادیر مختلف کودهاي نیتروژن و پتاس بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت. 

  دانشگاه تهران.مرداد.  20تا  18علوفه اي کشور. 

. کشت مخلـوط ردیفـی سـورگوم    1384. ؛ م. ر. جهانسوز و ه. همایونی. مظاهريد ن؛، مجنون حسینی
تـا   18اي با لوبیاي معمولی، لوبیاي چشم بلبلی و سویا. اولین همایش ملی گیاهـان علوفـه اي کشـور.    علوفه

  مرداد. دانشگاه تهران. 20

. بررسـی اثـرات رقـم و تـاریخ کشـت بـر روي       1385. ي نـژاد ، د؛ الف. علی توکلی و ع. توحیدمظاهري
  شهریور. تهران. 7تا  5نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران.  عملکرد ارقام جو در منطقه جیرفت.

بررسی و مقایسه ارقام مختلف جو از نظر کشـت دو  . 1385. ر. خانی .و م . مظاهريد ع؛، توحیدي نژاد
 7تـا   5. نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـران.  در منطقه جیرفترسم منحنی دانه) و  -منظوره (علوفه
  شهریور. تهران.

سیسـتم هـاي خـاکورزي و کـود نیتـروژن بـر       . 1385د. مظـاهري.  ن. مجنون حسـینی و  ؛ م، رمرودي
  شهریور. تهران. 7تا  5نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. عملکرد سورگوم علوفه اي. 
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بررسی اثرات تراکم بر روي شاخص هاي رشـد  . 1385. گنجه سلطان آباد .و ب . مظاهريد ع؛، حیدي نژادتو
شـهریور.   7تـا   5و  عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت. نهمین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.      

  تهران.

ین زمان شـروع و قطـع آبیـاري و اثـر     بررسی و تعیین مناسب تر. 1385. فروزش .و ع . مظاهريد ع؛، بانیانی
 5متقابل آن در زمان زودرسی و رشد و ارقام مختلف و عملکرد پنبه. نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتـات ایـران.   

  شهریور. تهران. 7تا 

آبیـاري و   اثرات نیتـروژن،  بررسی. 1385. فروزش و ح. جمیلی و م. یوسف ناصري .؛ ع. مظاهريد ع؛، بانیانی
شـهریور.   7تـا   5زودرسی و عملکرد پنبه. نهمـین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.       یکس بر روي مصرف پ

  تهران.

و ع. احمـدي.   م. ر. جهانسـوز  م. عبـدالهیان نوقـابی؛  ح. رحیمیـان؛  جلیلیان، ع؛ د. مظاهري؛ ر. توکل افشـار؛  
شـرایط دمـاي پـایین و تـنش     تحـت   یـخ زدگـی در گیاهچـه چغندرقنـد    بررسی امکان افزایش تحمل به . 1385

  شهریور. تهران. 7تا  5نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. . خشکی

. 1385طلـب؛ د. مظـاهري و م. پناهیـان.    توبه، الف؛ الف. هاشـمی دزفـولی؛ الـف. مجیـدي هـروان؛ ح. روزي     
هـرز زراعـت ذرت. نهمـین    لفبررسی اثر بازدارندگی گیاهان پوششی چاودار، انواع شبدر و ماشک بر روي کنترل ع

  شهریور. تهران. 7تا  5کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

هـاي  . مطالعه مدل هاي رقابتی بر سطح برگ مبنی علف1385. چیر. چائی .و م مظاهريد.  ح؛، عباسدخت
  شهریور. تهران. 7تا  5نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. هرز در گیاهان زراعی. 

ارزیـابی حساسـیت ارقـام     .1385. و ب. کوهسـتانی  مظـاهري چـی؛ د.  ر. چائی .م؛ ر. جالل کمالی؛ م، سیقد
شـهریور.   7تـا   5نهمین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.       .گندم نان به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی

  تهران.

سیستم هاي خـاکورزي و کـود    تاثیر گیاهان پوششی،. 1386د. مظاهري. ن. مجنون حسینی و ؛ م، رمرودي
  شهریور. کرج. 6تا  4دهمین کنگره علوم خاك ایران. نیتروژن بر خصوصیات خاك و عملکرد سورگوم علوفه اي. 
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. تـاثیر  1387؛ ن. مجنون حسینی؛ ع. حسین زاده و م. ب. حسینی. مظاهري د.رمرودي خسته دل، م؛ 
روژن بر عملکرد کمی و کیفـی سـورگوم علوفـه    گیاهان پوششی در سیستم هاي خاکورزي و سطوح کود نیت

  مرداد. کرج. 30تا  28دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

تاثیر گیاهان پوششی، سیستم هاي خـاکورزي و  . 1387د. مظاهري. ن. مجنون حسینی و ؛ م، رمرودي
مـرداد.   30تـا   28اتـات ایـران.   دهمین کنگره زراعت و اصالح نبکود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه اي. 

  کرج.

. بررسـی  1387. ؛ ن. مجنون حسینی؛ ح. رحیمیان مشـهدي و ع. پیغمبـري  مظاهري جمشیدي، خ؛ د.
دهمین کنگـره زراعـت و اصـالح نباتـات     برخی صفات اکولوژیکی ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط. 

  مرداد. کرج. 30تا  28ایران. 

-. ارزیابی کشت افزایشی  ارزن دم1387رحیمیان مشهدي و ع. پیغمبري. ؛ ح. مظاهريم؛ د. ، شایگان

تـا   28دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. روباهی در زمان هاي سبز شدن مختلف در مخلوط ذرت. 
  مرداد. کرج. 30

.  اثـر کشـت مخلـوط ذرت و ارزن    1387؛ ح. رحیمیان مشهدي و ع. پیغمبري. مظاهريم؛ د. ، شایگان
  مرداد. کرج. 30تا  28دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران.  در کنترل علف هرز.

. بررسـی اثـر قطـع    1387شریفی، الف؛ ح. مدنی؛ الف. مهربان؛ ح. مبصري؛ د. مظاهري و م. ر. نـورایی.  
زراعـت  آبیاري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه زاهدان. دهمین کنگره 

  مرداد. کرج. 30تا  28و اصالح نباتات ایران. 

. بررسی اثر تاریخ و تراکم آرایش بر عملکرد و دانـه بـرنج رقـم طـارم در     1387نباتی، ع. و د. مظاهري. 
  مرداد. کرج. 30تا  28منطقه دورود لرستان. دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. اثر نیتـروژن بـر عملکـرد و شـاخص     1387ومن اجیرلو و م. غیبی. کارآموزیان، ف. م؛ د. مظاهري؛ ع. ف
 30تـا   28هاي رشد چند رقم سورگوم علوفه اي در کرمان. دهمین کنگره زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.     

  مرداد. کرج.
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. اثر تراکم بوته و رقم بر برخی از خصوصیات کمـی  1387بهزادي، ب؛ د. مظاهري؛ الف. آئین و پ. پزشکپور. 
  مرداد. کرج. 30تا  28و کیفی کلزا. دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. اثر مختلف کود نیتـروژن و تـرکم بوتـه    1387. ؛ ن. مجنون حسینی و م. رسائی کلهرمظاهري ترکانی، م؛ د.
 30تـا   28ران. دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا در شرایط همدان. 

  مرداد. کرج.

. بررسی تاثیر تلقـیح بـذر   1387مهربان ، الف؛ ح. حیدري شریف آباد؛ م. ر. نورائی؛ د. مظاهري و س. غفاري. 
با عناصر میکرو بر مقاومت به خشکی ارقام گندم در منطقه سیستان. دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایـران.  

  مرداد. کرج. 30تا  28

. واکنش رشد گنـدم  1387؛ ح. رحیمیان؛ ح. محمد علیزاده؛ ح. غدیري و ح. زینالی. مظاهريد. ر؛ ، حمیدي
تـا   28دهمین کنگره زراعت و اصالح نباتـات ایـران.    زمستانه و جو وحشی به نیتروژن با استفاده از روش افزایشی.

  مرداد. کرج. 30

. بررســی کــاربرد 1387ب. حســینی. ؛ ع. حســین زاده و م. مظــاهري ن. مجنــون حســینی؛ د.رمــرودي، م؛ 
و  25بوم شـناختی ایـران.   . دومین همایش ملی تکنیک هاي زراعی بر برخی خصوصیات خاك و عملکرد سورگوم

  مهر. گرگان. 26

؛ ح. رحیمیـان مشـهدي؛ ن. مجنـون حسـینی و ع. نـوري نیـا.       مظاهريچی؛ د. ر. چائی .ع؛ م، نخزري مقدم
هـاي  فی علوفه در کشت خالص و ذرت و ماش سبز. سومین همایش یافته. بررسی عملکرد و خصوصیات کی1387

  اسفند. سنندج. 15و  14پژوهش کشاورزي و منابع طبیعی. 

؛ ح. رحیمیـان مشـهدي؛ ن. مجنـون حسـینی و ع. نـوري نیـا.       مظاهريچی؛ د. ر. چائی .ع؛ م، نخزري مقدم
دهمـین   و زیسـت تـوده علـف هـاي هـرز.     . بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر کمیت علوفـه  1388

  مرداد. کرج. 30تا  28کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. تولیـد جـو تحـت سیسـتم هـاي      1388چـی و ر. توکـل افشـار.    ملکی فراهانی، س؛ د. مظاهري؛ م. ر. چائی
 30و  31. اثــرات خشکســالی و راهکارهــاي مــدیریت آنمختلــف کــم آبیــاري و کــودي. دومــین همــایش ملــی  

  .اصفهان. اردیبهشت
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. اثـر کودهـاي آلـی بـر کـاهش      1389ملکی فراهانی س؛ د. مظاهري، م. ر. چائی چی و ر. توکل افشار. 
  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی.   4-2اثرات تنش خشکی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. 

. بررسی اثر ورمـی کمپوسـت   1389ردکانی. کریمی، ه؛ د. مظاهري، س. ع. پیغمبري و م. میرآب زاده ا
بر عملکـرد گیـاه ذرت. یـازدهمین کنگـره علـوم زراعـت و اصـالح         NPKزباله شهري و کودهاي شیمیایی 

  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2نباتات ایران. 

و  . بررسی تأثیر اسـتفاده از منـابع  1389، م. ع؛ د. مظاهري، س. م. ب. حسینی و ح. مدنی. توحیدي نیا
یـازدهمین کنگـره علـوم    مقادیر مختلف مصرف فسفر در عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در زراعـت ذرت.  

  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2زراعت و اصالح نباتات ایران. 

تأثیر مراحل مختلـف  . 1389، ا. شریفی عاشورآبادي، د. مظاهري، ع. ا. جعفري. فاتح. ا؛ م. ر. چایی چی
یـازدهمین کنگـره   قیمانده کودهاي شیمیایی و آلی بر کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگی. برداشت و با

  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. 

تـأثیر کودهـاي   . 1389، ا. شـریفی عاشـورآبادي، د. مظـاهري، ع. ا. جعفـري.     فاتح. ا؛ م. ر. چـایی چـی  
یـازدهمین کنگـره علـوم زراعـت و     خصوصیات شیمیایی سیالژ گیـاه کنگرفرنگـی.    شیمیایی و آلی بر بعضی

  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2اصالح نباتات ایران. 

. ارزیـاب کیفـی علوفـه و شـاخص     1389جهان زاد، ع؛ س. م. ب. حسینی، د. مظاهري و ا. صادق پـور.  
 4-2علوم زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران.     یازدهمین کنگره سویا.  –هاي سودمندي در کشت مخلوط ارزن 

  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی.

. بررسـی تـأثیر تیمارهـاي مختلـف کـودي، بـر       1389پوریوسف، م؛ د. مظاهري، ا. رحیمی و ا. تـوکلی.  
یـازدهمین کنگـره علـوم زراعـت و     عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه، تحت رژیم هـاي مختلـف آبیـاري.    

  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2ان. اصالح نباتات ایر

. تأثیر کـود دامـی، شـیمیایی و    1389پوریوسف، م؛ د. مظاهري، م. ر. چائی چی، ا. رحیمی و ا. توکلی. 
یـازدهمین کنگـره علـوم    تلفیق کودهاي دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه گـوش اسـبی.   

  انشگاه شهید بهشتی.مرداد. د 4-2زراعت و اصالح نباتات ایران. 
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. عملکرد نیتروژن گندم زمسـتانه تحـت   1389حمیدي، ر؛ د. مظاهري، ح. رحیمیان، ح. علیزاده و ح. زینالی. 
  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. تأثیر رقابت جو وحشی. 

ر الگوي کشت و تـراکم ذرت بـر روي زادآوري علـف هـرز تـاج      . اث1389فیض آبادي. ا؛ د. مظاهري و ا. زند. 
  مرداد. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. خروس. 

. اثــرات گیاهــان 1388؛ ع. حســین زاده و م. ب. حســینی. مظــاهري ن. مجنــون حســینی؛ د.رمــرودي، م؛ 
هـاي هـرز سـورگوم علوفـه اي در خـاکورزي سـطحی بـا تأکیـد بـر          پوششی و کود نیتروژن بر خصوصیات علـف  

  بهمن. بابلسر.   28-29کشاورزي پایدار. سومین همایش علوم علف هاي هرز ایران 

بررسی کشت مخلـوط یونجـه و اسـپرس    . 1391؛ د. مظاهري؛ ق. صباحی و م. میراب زاده. مجیدي دیزج، ح
شـهریور. دانشـگاه آزاد    14-16زراعت و اصـالح نباتـات ایـران.     بر عملکرد علوفه تولیدي. دوازدهمین کنگره علوم

  اسالمی واحد کرج.

بررسی کشت مخلوط یونجه و اسـپرس و  . 1391؛ د. مظاهري؛ ق. صباحی و م. میراب زاده. مجیدي دیزج، ح
ه آزاد شـهریور. دانشـگا   14-16اثربخشی بر کیفیت علوفه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتـات ایـران.   

  اسالمی واحد کرج.

. بررسـی تنـوع ژنتیکـی و    1391شاهمرادي، ش، م. ر. چایی چی، ج. مظفري، د. مظاهري و ف. شریف زاده. 
جغرافیایی اکوتپ هاي جو وحشی بومی اقلـیم هـاي مختلـف ایـران. هفـدهمین کنفـرانس سراسـري و پنجمـین         

  شگاه شهید باهنر کرمان.  شهریور، دان 14-18کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 

. همبستگی خواب بـذر بـا   1391شاهمرادي، ش، م. ر. چایی چی، ج. مظفري، د. مظاهري و ف. شریف زاده. 
صفات مرفولوژیکی گیاه مادري در جو وحشی اسپانتانئوم. هفدهمین کنفرانس سراسري و پنجمین کنفرانس بـین  

  شهید باهنر کرمان. شهریور، دانشگاه 14-18المللی زیست شناسی ایران.  

. تنوع فنوتیپی خواب بـذر  1391شاهمرادي، ش، م. ر. چایی چی، ج. مظفري، د. مظاهري و ف. شریف زاده. 
در اکوتیپ هاي جو وحشی بومی اقلیم هاي مختلـف ایـران. دومـین همـایش ملـی تنـوع زیسـتی و تـأثیر آن در         

  .1391کشاورزي و محیط زیست. ارومیه، 
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. تنـوع ژنتیکـی و   1391چایی چی، ج. مظفـري، د. مظـاهري و ف. شـریف زاده.    شاهمرادي، ش، م. ر. 
جغرافیایی کلکسیون ژرم پالسم جو وحشی اسپانتانئوم در بانک ژن ملی گیاهی ایران. دومین همـایش ملـی   

  .1391زیستی و تأثیر آن در کشاورزي و محیط زیست. ارومیه، 

: ارزیابی برخـی خصوصـیات زراعـی و فیتوشـیمیائی     1393 و د. مظاهريحسن زاده، ا، م. ر. چایی چی،
  در 

توده هاي بومی شنبلیله. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات و     
  شهریور  6تا  4 -سومین همایش علوم تکنولوژي بذر کرج

روي بر بهبود عملکرد سه رقـم  . بررسی عناصر کم مصرف آهن، 1393شاه امیري، س. م و د. مظاهري 
گندم بهاره. اولین کنگره بین المللـی و سـیزدهمین کنگـره ملـی علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات و سـومین          

  شهریور 6تا 4  -همایش علوم تکنولوژي بذر کرج

. بررسی ارتباط جوانـه  1393شاهمرادي، ش. م. ر چایی چی، ج. مظفري، د. مظاهري و ف. شریف زاده 
مل به خشکی در گیاه جو رسپانتانئوم. اولین کنگره بین المللـی و سـیزدهمین کنگـره ملـی علـوم      زنی با تح

  شهریور 6تا  4 -زراعت و اصالح نباتات و سومین همایش علوم تکنولوژي بذر کرج
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  مالحظات  مدت  سال شروع  محل  عنوان  ردیف

طرح نمونه   سال 3  1371  دانشگاه تهران  کشت مخلوط بررسی فیزیولوژیکی  1
  دانشگاه

    سال 3  1373  فرهنگستان علوم  آینده غذا در جمهوري اسالمی  2
    ماه 18  1376  دانشگاه تهران  کشت مخلوط ذرت و سورگوم  3

ــر       4 ــروژن ب ــود نیت ــرف ک ــان مص ــزان و زم ــر می اث
    ماه 16  1376  دانشگاه تهران  خصوصیات کمی و کیفی پنبه

ارزیـابی گونــه هــاي مختلـف قــارچ میکــوریزا روي     5
    سال 4  1376  دانشگاه تهران  ذرت

اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن و پتـاس    6
    سال 2  1376  دانشگاه تهران  روي رشد و عملکرد ذرت

اثر شیوه و توزیع کـود نیتـروژن و دور آبیـاري بـر       7
    سال 2  1376  دانشگاه تهران  خصوصیات کمی و کیفی سورگوم

کشــت مخلــوط ذرت و لوبیــا و اثــر آن در کنتــرل   8
    سال 3  1377  دانشگاه تهران  هاي هرزعلف

دانشگاه تربیت   اثر عوامل اکولوژیکی روي عملکرد زعفران  9
    سال 2  1377  مدرس

    سال 2  1378  فرهنگستان علوم  امنیت غذایی  10

بررســی عملکــرد و اجــزاء عملکــرد ارقــام مختلــف    11
    سال 2  1378  دانشگاه تهران  ا به عنوان کشت دومسوی

    سال 1  1378  دانشگاه تهران  مقایسه شاخص هاي تجمعی حرارت در ذرت  12
    سال 2  1379  دانشگاه تهران  کشت مخلوط ارقام مختلف سویا  13

اثر الگوي کشـت و تـراکم بـر روي شـاخص هـاي        14
    سال 2  1379  گاه تهراندانش  فیزیولوژیکی و اجزاء عملکرد در دو رقم زراعی

اثر دور آبیاري بر صفات کمی و کیفی سه کولتیوار   15
    ماه 28  1379  دانشگاه تهران  آفتابگردان

اثر تراکم هاي مختلف سه گونه گل زرد در کاهش    16
    سال 3  1379  دانشگاه تهران  عملکرد گندم

هاي تحقیقاتیطرح  
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  مالحظات  مدت  سال شروع  محل  عنوان  ردیف

وژیک رشد و عملکـرد گنـدم در   بررسی اکو فیزیول  17
طرح نمونه   سال 2    دانشگاه تهران  تداخل با جو وحشی

  دانشگاه

ــه اي     18 ــوط ارزن علوف ــت مخل ــوژي کش ــو فیزیول اک
    سال 2    دانشگاه تهران  نوتریفید و لوبیا چشم بلبلی

اثر تاریخ کشت و تراکم بوته بر ویژگی هاي زراعـی    19
    سال 1    تهران دانشگاه  و فیزیولوژیکی یک رقم سویا

20  
ــدنی      ــی و مع ــابع آل ــاثیر من ــونگی ت ــابی چگ ارزی

دار بــر عملکــرد و میــزان متابولیــت هــاي نیتـروژن 
  ثانویه گونه هاي زراعی و وحشی آویشن

    سال 2    دانشگاه تهران

اثر کشت مخلوط و کود نیتروژن بر ویژگی هاي   21
    سال 1    دانشگاه تهران  زراعی و  فیزیولوژیکی دو هیبرید ذرت

    سال 2    دانشگاه تهران  مطالعه اکولوژیکی رقابت بین ذرت و سلمه تره  22

23  
بررسی اثرات دماي پـایین و تـنش یـخ زدگـی بـر      
فرآیندهاي جوانـه زنـی بـذر، سـبز شـدن و رشـد       

  گیاهچه چغندرقند
    سال 2    دانشگاه تهران

 ادامه طرح هاي تحقیقاتی


