
 

 مسئول پروژه/ مجري طرح عنوان پروژه/طرح شماره

 دکتر بهنام امیري به آفات رایج گیاهان زراعی گرامینه در استان مازندران Aeluropusهاي بررسی مقاومت گونه  1

 دکتر حسن زالی در مناطق شور ساحل شرقی دریاي مازندران Aeluropusهاي بررسی انتشار گونه  2

 دکتر صفرعلی مهدیان هاي بیماریزاي رایج گیاهان زراعی در استان مازندرانبه قارچ Aeluropusهاي بررسی مقاومت گونه  3

 زادهدکتر وهاب سائی نمونه هاي سنگ، کانی، فسیل و مواد معدنی استان مازندرانجمع آوري و شنا  4

 دکتر قنبرپور مدل پیش بینی تراز سطح آب زیر زمینی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی  5

 دکتر رضا طباطبائی  طراحی و ساخت دروگر برنج تراکتوري جلوسوار 6

 زادهدکتر نعمت waتحلیل ژنتیکی ژنهاي اعاده کننده باروري در برنج براي سیتوپالسم   7

 دکتر معتمد زادگان بررسی خواص رئولوژیکی و عملکردي اجزاي مختلف پروتئینی سبوس برنج  8

 دکتر میالنی بررسی قابلیت ارقام مختلف برنج ایرانی جهت تهیه نان رژیمی  9

  مهندس عرفانی  ارزیابی مقاومت برنج منتخب ارسالی از ایري به تنش شوري در استان مازندران و مقایسه آن با ارقام ایرانی  10

11  
بررسی الگوي کشت ارقام مختلف برنج متناسب با اصل مزیت نسبی و محدودیت منابع بر مبناي الگوهاي 

  دکتر امیرنژاد  رنامه ریزي ریاضیب

 دکتر زینب جعفریان جلودار استان مازندران -بررسی  توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاك در دیمزارهاي فریم صحرا  12

و نشانگر هاي  GOTمون خالص سازي تعدادي از الین هاي نرعقیم سیتوپالسمی برنج ایران با استفاده از آز  13
  مولکولی

  زادهدکتر نعمت

  دکتر نادعلی بابائیان  خلوص و تثبیت الین هاي امید بخش برنج  با صفات کمی و کیفی مطلوب  14

  دکتر حسین صادقی  تکنولوژي استخراج روغن از هسته انار  15
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گول، واقع در موجود در دریاچه گوري Alteromonaceaهاي خانواده ريبررسی خصوصیات و ثبت باکت

زادهدکتر نعمت  شرقیمناطق کوهستانی آذربایجان  

 دکتر کاویان استان مازندران -بررسی ارتباط بین فرسایش خاك و تولید گندم دیمزارهاي منطقه فریم صحرا   17

 زادهمهندس بهروز عظیم erisenia foetidaزیستی ضایعات رستورانی به کود ورمی کمپوست توسط کرم خاکی گونه  بررسی بازیافت  18

هاي مختلف کشت بدون خاك (هیدروپونیک) براي تولید گوجه فرنگی و توت فرنگی در مقایسه سیستم  19
  نهمحیط گلخا

  دکتر حسین مرادي

  مهندس محمد لشکر بلوکی بررسی اثرات تغذیه اي ماهی آمور از غذاي کنسانتره بر فاکتور هاي رشد و کارکرد دستگاه گوارش  20

  زادهدکتر نعمت  گاو زبان ایرانی در دو اکوتیپ مختلفبررسی اسیدهاي چرب بذر گل  21

  زادهدکتر نعمت  ).Pontogammarus sp( روس دریاي خزراستحصال و فرآوري کیتوزان از گاما  22

  زادهدکتر نعمت  با کارکرد دوگانه Tth (Thermus thermophilus)ایزوله نمودن و تهیه سازه میکروبی براي تولید تجاري آنزیم    23

  اهللا رحیمیقدرتدکتر   استفاده ار آنالیز منحنی ذوب در اصالح نژاد دام و گیاه  24

  هاشمیسیدجعفر دکتر   رس در طی دوره انبارداري -بررسی خواص کیفی پرتقال والنسیا با استفاده از پوشش نانوذرات کیتوسان  25

  دکتر مرادي  اي رنگیبررسی عملکرد ارقام مختلف فلفل دلمه  26

27  
خوار برنج و براورد کارایی موثر روي کرم ساقه  bacillus thuringiensisکولی ایزوله هاي باکتري ردیابی مول

 سنجیهاي کامل زیستهاي انتخاب شده از طریق آزمایشجدایه
 دکتر محمود محمدي شریف

 دکتر محمود رائینی  )ساريلعه موردي بررسی تأثیر فصل سال بر گسیل گاز متان از شالیزار ها ( مطا  28

 دکتر نظر نژاد مطالعه و ساخت کامپوزیت از مخلوط پوسته شلتوك برنج و سیمان پورتلند  29

  تجزیه الین در تستر براي ارقام محلی برنج  30
دکتر دکتر غفار کیانی و 

  پورحاجی
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ارزیابی و اجراي  (زهکشی زیززمینی در اراضی شالیزاري تجهیز و نوسازي شده  ارزیابی و اجراي سیستم

  شاهنظريعلی دکتر   )سیستم زهکشی زیززمینی در اراضی پژوهشکده



آقاي  -زادهدکتر نعمت  یرقم قائم با استفاده از هرم ژن یفیو ک یصالح صفات کما  32
  اوالدي

  دکتر پیردشتی  ابطه ّ با جمعیت علف هاي هرز در ابتدا و انتهاي فصل رشد در برنجتعیین ر  33
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در استان  DNAخوار برنج توسط ژن میتوکندریال هاي مختلف کرم ساقهبررسی ساختار ژنتیکی در جمعیت

  مازندران
  دکتر شایان مهر

  دکتر علی شاهنظري  ی زیرزمینی در اراضی شالیزاري تجهیز و نوسازي شدهارزیابی عملکرد سیستم زهکش  35

  دکتر رحیمیان  IRAPبررسی تنوع ژنتیکی چند رقم مرکبات بومی استان مازندران و فارس با استفاده از مارکر   36

  باییاندکتر با  نیهاي دانه سویاي ایراارزیابی کیفیت پروتئین  37

  دکتر دماوندیان  اي مرکباتکنترل بیولوژیک سپردار قهوه  38

  (مشترك با پژوهشگاه اتمی کشور) منظور اصالح برنجبررسی تنوع ناشی از اثرات پرتوتابی اشعه گاما به  39
اقاي  -زادهدکتر نعمت
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هاي موجود در کلکسیون تمشک سیاه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی کی نمونهبررسی تنوع ژنتی

 ISSRنگرهاي ساري با استفاده از نشا
  نژاددکتر حدادي 

  زادهدکتر نعمت  هاي نوترکیبژنومی و پروتئین  DNAسازي تولید نانوستون مغناطیسی آهن و نیکل براي خالص  41
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