خالصه فعالیت های علمی و پژوهشی
مشخصات فزدی

نام :اهشالِ
تاریخ و محل تولذ:

نام خانوادگی:

 /1359قن

ًثی گل

وضعیت تاهل :هتاّل

نشانی محل کار:کشج -داًـگاُ آصاد اػالهی -داًـکذُ کـاٍسصی
پست الکتزونیکnabigol@gmail.com:

شغل و سمت فعلی:ػضَ ّیات ػلوی ٍ هذسع داًـگاُ آصاد اػالهی
درجه علمی

رشته تحصیلی

معذل

سال اخذ

دانشگاه

شهز

استان

کشور

دکتشای تخللی

تاغثاًی

18

1388

ػلَم ٍ تحقیقات تْشاى

تْشاى

تْشاى

ایشاى

کاسؿٌاػی اسؿذ

تاغثاًی

18

1384

تْشاى

تْشاى

تْشاى

ایشاى

کاسؿٌاػی

تاغثاًی

17

1384

تْشاى

تْشاى

تْشاى

ایشاى

افتخارات:

هجشی طشح هلی ایشاى هشص پش گْش دس کشج
ثثت اختشاع :فشایٌذ تْیٌِ ػاصی تکثیش سٍیـی گیالع تا اػتفادُ اص سٍؽ تلفیقی پیًَذ ؿکوی ٍ قاؿی
ثثت اختشاع :فشایٌذ تْیٌِ ػاصی تکثیش سٍیـی خشهالَ تا اػتفادُ اص سٍؽ پیًَذ قاؿی تْاسُ
سوابق پژوهشی
الف-طزح های خاتمه یافته:

طشح تشسػی هؼائل ٍ هـکالت اكالحی تشخی اص هحلَالت هْن تاغثاًی ٍ اسائِ ساّکاسّای اكالحی
کاستشد اػاًغ ّای گیاّی تِ ػٌَاى تشکیثات طثیؼی دس کٌتشل تیَلَطیک تیواسیْای پغ اص تشداؿت هیَُ تَت فشًگی
تاثیش تشخی تیواسّای ؿیویایی تش افضایؾ ػوش پغ اص تشداؿت ٍ کیفیت گل داٍدی
طشح هطالؼِ تغییشات فیضیَلَطیکی ٍ تیَؿیویایی دس ٌّگام پیشی تشخی اسقام گل ؿاخِ تشیذُ سص ٍ سٍؽ ّای افضایؾ کیفیت ٍ
هاًذگاسی آًْا
تشسػی تغییشات کشتَّیذسات ّای هحلَل ٍ تَلیذ اتیلي دس طی پیشی گل ّای ؿاخِ تشیذُ سص سقن تلک هاجیک
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:مقاالت علمی

Soluble Carbohydrates Content and Ethylene Production in Cut Rose Cultivars, Horticulturae,
environment & biotechnology journal (2009) 50: 122-126. (ISI)
Variation in vase life of cut rose cultivars and soluble carbohydrates content, ActaHorticulturae
(2010) 858: 199-204.(ISI)
In vitro antifungal activity of some plant essential oils on postharvest pathogens of strawberry
fruits, ActaHorticulture (2010) 858:305-311.(ISI)
Chemical composition and anti-fungal activities of three essential oils from Satureja spp. on four
post-harvest pathogens of strawberry fruit.Journal of Horticultural Science &Biotechnology
(2011) 86: 371–376. (ISI)
Evaluation of the antifungal activity of the Iranian thyme essential oils on the postharvest
pathogens of Strawberry fruits.African Journal of Biotechnology (2011) (ISI)
Pre-harvest calcium sulfate application improves postharvest quality of cut rose flowers. African
Journal of Biotechnology (2011) (ISI)
Role of Soluble Carbohydrates on Longevity of Cut Rose (Rosa hybrid L. ‘Eldorado’ and ‘Black
Magic’) Flowers. ActaHorticulture (2012)
Effects of Paclobutrazol and Cycocel for Height Control of Zinnia. International Journal of
Agronomy and Plant Production.)2013( (ISC)
Antifungal activity of Aloe vera gel on quality of minimally processed pomegranate arils.
International Journal of Agronomy and Plant Production.)2013( (ISC)

)1385(  هجلِ ػلَم کـاٍسصی ایشاى-تاثیش تشخی تیواسّای ؿیویایی ٍ اًثاس ػشد تش هاًذگاسی گل تشیذُ داٍدی
)1386(افسایش عمر پس از برداشت گل داودی با استفاده از مواد شیمیایی و برش مجدد انتهای ساقه –مجله علوم وفنون باغبانی ایران

ػلَم ٍ فٌَى- هحتَای کشتَّیذساتْای هحلَل داخلی ٍ هیضاى تَلیذ اتیلي دس اسقام هختلف گل ؿاخِ تشیذًی سص،هقایؼِ ػوش گلذاًی
)1391( کـت ّای گلخاًِ ای
:حضور در مجامع علمی

 سؿت- ّوایؾ تکٌَلَطی تَلیذات گلخاًِ ای-کٌتشل استفاع گیاُ تا اػتفادُ اص هذیشیت دها
 ًیشیض فاسع- ّوایؾ هلی اًاس-ًگْذاسی رخایش طًتیکی ٍ اكالح اًاس
 هـْذ- چْاسهیي کٌگشُ ػلَم تاغثاًی ایشاى-هطالؼِ سًٍذ پیشی دس گیاُ ػیکلوي
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هـْذ- چْاسهیي کٌگشُ ػلَم تاغثاًی ایشاى-تاثی تشخی تیهاسّای ؿیویایی تش هاًذگاسی گل ؿاخِ تشیذُ آلؼتشٍهشیا سقن فشدسیکا
هـْذ- چْاسهیي کٌگشُ ػلَم تاغثاًی ایشاى-تاثیش تشخی تیواسّای ؿیویایی ٍ اًثاس ػشد تش هاًذگاسی گل ؿاخِ تشیذُ داٍدی
-ػَهیي ّوایؾ هلی گیاّاى داسٍیی-Rhizopus اسصیاتی پتاًؼیل ضذ قاسچی اػاًغ گیاّاى اػطَ خَدٍع ٍ آًیؼَى ػلیِ قاسچ
تْشاى
 سؿت- ؿـویي کٌگشُ ػلَم تاغثاًی ایشاى-اسصیاتی کشتَّیذسات ّای هحلَل داخلی ٍ تاثیش آًْا دس هاًذگاسی اسقام گل سص
 سؿت-کٌگشُ ػلَم تاغثاًی ایشاى-تاثیش فاکتَسّای هختلف فیضیَلَطیکی تش هیضاى هاًذگاسی گل ؿاخِ تشیذُ آلؼتشٍهشیا سقن پشًٍغ
 ّوایؾ هلی تْثَد ٍ تَػؼِ تاصاس گل ٍ گیاّاى-ُ ساّکاسی تشای ٍسٍد تِ تاصاس جْاًی گل ّای ؿاخِ تشیذ:هذیشیت پغ اص تشداؿت
 هحالت-صیٌتی ایشاى
ٍ ّوایؾ هلی تْثَد-تاثیش تیواسّای پغ اص تشداؿت تا هحلَل ّای ًگْذاسًذُ تش هاًذگاسی ٍ حفظ کیفیت گل ّای ؿاخِ تشیذُ سص
 هحالت-تَػؼِ تاصاس گل ٍ گیاّاى صیٌتی ایشاى
Effect of some chemical treatments and cold storage on longevity and quality of cut chrysanthemum27th International Horticultural Congress &Exhibitio, Seoul, South Korea.
Effect of some chemical substances on the longevity of Alstroemeria cut flowers- 27th International
Horticultural Congress & Exhibition, Seoul, South Korea.
The maintenance of pomegranate genetic resources and its breeding in Iran, International symposium
on pomegranate.Adana, Turkey.
Antifungal potential of essential oils of Lavander and Anis against of Rhizopusstlonifer, Medicinal and
aromatic plants conference. Antalya, Turkey.
Variation in vase life of cut rose cultivars and soluble carbohydrates content, Postharvest unlimited
conference. Berlin, Germany.
In vitro antifungal activity of some plant essential oils on postharvest pathogens of strawberry fruits,
Postharvest unlimited conference. Berlin, Germany.
Chemical composition and in vitro antifungal activities of Iranian Thymus oils on postharvest pathogens
of strawberry.International medicinal and aromatic plant symposium. Shiraz, Iran.
Role of soluble carbohydrate content on longevity of cut rose (Rosa hybridaL. cvs. Eldorado and Black
magic) flowers,28th International Horticultural Congress & Exhibition, Lisbon, Portugal.
Methyl jasmonate treatments reduces chilling injury symptoms of Banana,28th International
Horticultural Congress & Exhibition, Lisbon, Portugal.
Effect of different physiological factors on the vase life of Alstroemeria cut flowers,28th International
Horticultural Congress & Exhibition, Lisbon, Portugal.
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راهنمایی پایان نامه:

تاثیش اػتفادُ اص ّیَهیک اػیذ تش افضایؾ کیفیت گل ؿاخِ تشیذُ
اثش ّیَهیک اػیذ تش خلَكیات سٍیـی ٍ صایـی گل ّای ّویـِ تْاس ٍ ؿة تَ
تاثیش پیؾ تیواس ّای هختلف دس خلَكیات جَاًِ صًی تزس چوي
تاثیش ػطَح هختلف تاگاع ًیـکش ٍ ّیَهیک اػیذ تش ؿاخق ّای سؿذی گل اطلؼی
افضایؾ هاًذگاسی ٍ کیفیت پغ اص تشداؿت گل ّای ؿاخِ تشیذُ لیضیاًتَع
تاثیش پیؾ تیواس اػیذ ػالیؼیلیک تش جَاًِ صًی تزس چوي
تاثیش هتیل ػیکلَ پشٍپاىً ،یتشیک اکؼیذ تش تشخی خَاف پغ اص تشداؿت گل تشیذُ لیضیاًتَع
تاثیش اػتفادُ اص صئَلیت ٍ ّیَهیک اػیذ تش افضایؾ خلَكیات کیفی سصّای هیٌیاتَس
تاثیش اػاًغ هشصًُ ،اًَػیلَس ٍ ػَلفات آلَهیٌیَم تش افضایؾ ػوش گل ؿاخِ تشیذُ آلؼتشٍهشیا
تشسػی اػتفادُ اص کَدّای تیَلَطیک فؼفاتِ تغ ػٌَاى جایگضیي کَدّای ؿیویایی دس کاؿت تشخی گل ّای فللی
تاثیش تیواس آب گشم ٍ هتیل جاػوًَات تش کاّؾ اثشات ػشهاصدگی دس هَص
تاثیش ّیَهیک اػیذ دس افضایؾ خلَكیات کیفی گل اللِ
تاثیش تیواس پاکلَتَتشاصٍل ٍ ػایکَػل تش گلذّی ٍ کٌتشل استفاع گل آّاس
تاثیش کوپَػت تاگاع ًیـکش ٍ ّیَهیک اػیذ تش سؿذ ٍ تشکیة ػٌاكش غزایی ؿوؼذاًی
تشسػی تشخی كفات کوی ٍ کیفی گل ؿاخِ تشیذُ سص سقن تلک هاجیک پیًَذ ؿذُ تش سٍی پایِ ّای هختلف
تْیٌِ ػاصی تکثیش پایِ ّای هختلف گل سص ٍ هقایؼِ تشخی خلَكیات سؿذی گل ّای حاكل اص سقن پیًَذی
تاثیش ػطَح هختلف تاگاع ًیـکش ٍ ّیَهیک اػیذ تش ؿاخق ّای سؿذ گل جؼفشی
تاثیش تشخی تیواسّای ؿیویایی ٍ َّسهًَی تش افضایؾ هاًذگاسی گل ؿاخِ تشیذُ لیضیاًتَع
تاثیش اػتفادُ اص صئَلیت ٍ ّیَهیک اػیذ دس افضایؾ خلَكیات کیفی گل ّویـِ تْاس
تاثیش صئَلیت ٍ ّیَهیک اػیذ تش خلَكیات سؿذی ٍ گلذّی گل آّاس
مشاور پایان نامه:

تاثیش ًیتشٍطى ٍ کَد آلی تَلیذی كٌایغ چَب ٍ کاغز هاصًذساى تش خلَكیات سؿذی گل ّای فللی هیٌا ٍ تٌفـِ
تاثیش ػطَح هختلف کوپَػت ٍ ًاًَػیلیؼین تش ؿاخق ّای سؿذ گل داٍدی
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تشسػی اهکاى اصدیاد جٌؼی ٍ غیش جٌؼی گیاُ ػیاُ تلَ تؼٌَاى گیاُ صیٌتی ٍ داسٍیی
تاثیش ًیتشٍطى ٍ اػیذ ػَلفَسیک تش كفات کوی ٍ کیفی گل لیلیَم
تشسػی ًحَُ سؿذ ٍ ًوَ اسقام هختلف گل جؼفشی تا آب هغٌاطیؼی
تاثیش ػاکاسصً ،اًَػیلَس ٍ کلشٍس کلؼین تش خلَكیات پغ اص تشداؿت گل طستشا
تاثیش هحلَل پاؿی کلشٍس کلؼین ٍ اػیذ ػالیؼیلیک دس قثل اص تشداؿت تش هاًذگاسی ٍ کیفیت گل سص سقن ػٌؼیشٍ
تاثیش اػاًغ هشصُ ٍ هتاًَل تش خَاف پغ اص تشداؿت گل ؿاخِ تشیذُ هیخک
تشسػی اثش هقادیش هختلف ًاًَ ػیلَس ٍ جیثشلیک اػیذ تش افضایؾ هاًذگاسی گل ؿاخِ تشیذُ سص سقن اگضٍتیک
تاثیش پاکلَتَتشاصٍل ٍ صهاى تیواس تش سؿذ ٍ گلذّی گل ؿة تَ گلذاًی
تاثیش جیثشلیي ،ػیتَکیٌیي ٍ ًاًَػیلَس تش ػوش گلجایی ٍ کیفیت تؼذ اص تشداؿت هیخک
تاثیش اکؼیذ ًیتشیک ،ػاکاسص ٍ ًاًَػیلَس تش کیفیت ٍ هاًذگاسی گل طستشا
تاثیش ػاکاسصً ،اًَػیلَس ٍ ػالیؼیلیک اػیذ تش هاًذگاسی ٍ کیفیت گل هشین
تاثیش تیواسّای ًقشُ ٍ اػاًغ گیاُ خَؿاسیضُ تش افضایؾ هاًذگاسی ٍ کیفیت گل ؿاخِ تشیذُ داٍدی
سوابق و فعالیت های کاری:
الف -اجزایی:

قائن هقام هذیش جْاد داًـگاّی داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ تْشاى
ػشپشػت هضسػِ ٍ گلخاًِ ّای تحقیقاتی جْاد داًـگاّی داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ تْشاى
ػضَ ّیات هذیشُ ػاصهاى ًظام هٌْذػی کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی اػتاى الثشص
ػضَ ّیات هذیشُ اًجوي گل ٍ گیاّاى صیٌتی ایشاى
ب -مشاوره ای و آموسشی:

هـاٍس ٍ ًاظش ؿشکت ًْالؼتاى كحشا گؼتش
هـاٍس ػاصهاى پاسک ّا ٍ فضای ػثض ؿْش کشج
تذسیغ دسٍع تخللی دس هشاکض آهَصؽ ػالی
ًاظش طشح پایلَت تحقیقاتی -آهَصؿی پشٍسؽ گیاّاى صیٌتی تِ سٍؽ ّیذسٍپًَیک
مهارت ها
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طشاحی فضای ػثض ،هذیشیت گلخاًِ ،تاغات ٍ ًْالؼتاى
سابقه آموسشی:
الف -تذریس در دانشگاه ها و مزاکش آموسش عالی:

داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ تْشاى (ػولیات گلکاسی-ع تاغثاًی ػوَهی)
جْاد داًـگاّی داًـکذُ کـاٍسصی تْشاى (اصدیاد ًثاتات ٍ گلکاسی ٍ فیضیَلَطی پغ اص تشداؿت)
داًـگاُ آصاد اتْش(گیاّـٌاػی -2ٍ1گلکاسی -گیاّاى آپاستواًی -طشاحی کاؿت گیاّاى صیٌتی -تاؽ ّای كخشُ ای-هَاد تٌظین
کٌٌذُ سؿذ گیاّی -هذیشیت گلخاًِ -پشٍطُ-ػویٌاس)
داًـگاُ آصاد کشج (تاغثاًی ػوَهی -فیضیَلَطی پغ اص تشداؿت-گلکاسی -چوي ٍ گیاّاى پَؿـی)
هشکض اهَصؽ کـاٍسصی اهام خویٌی کشج (پشٍسؽ گل ّای ؿاخِ تشیذُ)
ب  -تذریس دروس تخصصی:دسٍع تخللی تاغثاًی ٍ هٌْذػی فضای ػثض
گلکاسی ،طشاحی فضای ػثضّ ،شع دسختاى ٍ دسختچِ ّای صیٌتی ،تغزیِ ،ػیؼتن ّای ّیذسٍپًَیک ،تشاسیَم،
ج -مذرس کارگاه آموسشی:

هْاست ّای في آٍسی اطالػات
تذٍیي ٍ اجشای دٍسُ آهَصؿی پشٍسؽ خیاس گلخاًِ ای
تذٍیي ٍ اجشای دٍسُ آهَصؿی پشٍسؽ گَجِ فشًگی گلخاًِ ای
تذٍیي ٍ اجشای دٍسُ آهَصؿی تکثیش ٍ پشٍسؽ گلْای فللی
تذٍیي ٍ اجشای دٍسُ آهَصؿی کاستشد ًشم افضاسّای آهاسی دس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای کـاٍسصی
کاسگاُ طشاحی فضای ػثض دس جْاد داًـگاّی
پشٍسؽ گیاّاى آپاستواًی ٍ ایجاد تشاسیَم دس داًـگاُ اصاد اتْش
کاستشد گیاّاى صیٌتی دس فضای ػثض –کاسؿٌاػاى فضای ػثض اػتاى صًجاى
ّشع دسختاى ٍ دسختچِ ّای صیٌتی–کاسؿٌاػاى فضای ػثض اػتاى صًجاى
اكَل ٍ هثاًی طشاحی فضای ػثض–کاسؿٌاػاى فضای ػثض اػتاى صًجاى
هؼشفی ٍ پشٍسؽ گل ّای فللی دس فضای ػثض –کاسؿٌاػاى فضای ػثض اػتاى الثشص
عالیق پژوهشی:
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طشاحی فضای ػثض ٍ گل ّا ٍ گیاّاى صیٌتی
فیضیَلَطی ٍ تکٌَلَطی پغ اص تشداؿت هحلَالت تاغثاًی
عضویت ها:

ػضَ اًجوي تیي الوللی تاغثاًی دًیا ()ISHS
ػضَ ؿَسای هشکضی اًجوي گل ٍ گیاّاى صیٌتی ایشاى
ػضَ اًجوي تاغثاًی ایشاى
ػضَ اًجوي هختشػیي ایشاى
ػضَ ؿَسای ػلوی گشٍُ پظٍّـی فیضیَلَطی ٍ تیَتکٌَلَطی هحلَالت تاغثاًی دس جْاد داًـگاّی تْشاى
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