سه شنبه 1397/11/02

زمان
8:00-8:30
8:30-8:33
8:33-8:35
8:35-8:40
8:40-8:50
8:50-8:55
8:55-9:05
9:05-9:15
9:15-9:25
9:25-9:30
9:30-9:40
9:40 -10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:00-13:30

برنامه
ثبت نام
تالوت قرآن کریم
سرود جمهوری اسالمی ایران
پخش نماهنگ
خیرمقدم دبیر علمی کنگره (جناب اقای دکتر سعید عشقی)
خیرمقدم دبیر اجرایی کنگره (جناب آقای دکتر محمد اعتمادی)
خیرمقدم ریاست محترم دانشگاه (جناب آقای دکتر حمید نادگران)
سخنرانی استاندار محترم فارس (جناب آقای دکتر عنایت اله رحیمی)
سخنرانی ریاست محترم جهاد کشاورزی (جناب آقای دکتر قاسمی)
پخش نماهنگ
سخنرانی ریاست محترم انجمن علمی کشتهای بدون خاک (جناب آقای دکتر روستا)
سخنرانی مجری محترم طرح توسعه گلخانههای کشور (جناب آقای دکتر بنی عامری)
پذیرایی و پوستر
پاسداشت نخبگی دکتر مرتضی خوشخوی
نماز و ناهار

بخش اول
اعضای پنل :دکتر عنایت اله تفضلی -دکتر حمیدرضا روستا -دکتر ولی کریمی
13:30-14:00

کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) :تغذیه و کیفیت محصوالت (سید جالل
طباطبایی) (سخنران کلیدی)

14:00-14:15

تاثیر پنج محلول غذایی مختلف بر عملکرد و ترکیب شیمیایی کاهو در کشت بدون خاک
( شهرام کیانی)

14:15-14:30

مقایسه اثر استات بر برخی ویژگیهای مورفو-فیزیولوژیک توتفرنگی در دو شرایط طبیعی
و تنش شوری (زهرا میرفتاحی -سعید عشقی -محمد اعتمادی)

14:30-14:45

واکاوی توصیفی وضعیت گزیدهای از گلخانهها در ایران (مرتضی خوشخوی -مصطفی
مبلی -مجید عزیزی -کوروش وحدتی -وازگین گریگوریان -عنایت اهلل تفضلی)

14:45-15:00

تغییرات غلظت عناصر برگ ارقام مختلف کاهو تحت تاثیر روشهای جایگزینی محلول
غذایی (سمانه بختیاری زاده -حمیدرضا روستا -محمود رقامی -مجید اسماعیلی زاده)

15:00-15:30
15:30-16:30

پذیرایی و پوستر
هم اندیشی ( Iچالشهای تولیدات گلخانهای -مدیریت بحث :جناب آقای مهندس
مجیدرضا پاکاری)

16:30-20:00

بازدید از نمایشگاه بین المللی گل و گیاهان ،نهال و تجهیزات گلخانهای شیراز

کارگاه 1
کارخانه گیاهی
دکتر ساسان علی نیایی فرد
 13:30-15:00کارگاه
 15:00-15:30پذیرایی و
استراحت
 17:00 -15:30کارگاه
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برنامه

زمان

بخش اول
اعضای پنل :دکتر سعید ریزی -دکتر ناصر عالمزاده -دکتر مجید اسماعیلی زاده
8:00-8:30

بهینه نمودن نور جهت به حداکثر رساندن تولید و کیفیت محصوالت گلخانهای
(ساسان علی نیائی فرد) (سخنران کلیدی)

8:30-8:45

بررسی کارایی اقتصادی و تاثیر کیفیت آب و خاک بر سودآوری کشتهای گلخانهای
(مورد مطالعه :استان کهگیلویه و بویر احمد) (بهروز حسن پور -بیژن کاووسی)

8:45-9:00

بررسی تاثیر کاربرد محلولپاشی مالتونین بر کیفیت میوه دو رقم تجاری توتفرنگی
(سید مرتضی زاهدی -مرجان السادات حسینی -مینا مرجانی -معصومه عالمیان)

9:00-9:15

بررسی کشت ائروپونیک از منظر بهرهوری مصرف آب (امیرعلی طوقانی -مهدی

9:15-9:30

قیصری)
بررسی وضعیت تولید گل شاخه بریده لیلیوم ( )Lilium sppنمونه موردی:گلخانههای
اصفهان
استان
(قاسم اخبارفر -علی نیکبخت -کریم نوری -نعمت اله اعتمادی)

9:30-10:00

پذیرایی و پوستر
بخش دوم
اعضای پنل :دکتر بهرام بانی نسب -دکتر مرتضی زاهدی -دکتر شهرام کیانی

10:00-10:30

جایگاه پوششهای محافظتی در تعدیل اثرات تغییر اقلیم در باغات میوه (تجارب عملی و
علمی داخل و خارج کشور) (بیژن کاووسی -کریم سعیدی) (سخنران کلیدی)

10:30-10:45

چالشهای عمده پژوهشی در سازه و تولید محصوالت گلخانهای ایران (ولی کریمی)

10:45-11:00

اثر تغییر نسبت منبع -مقصد بر ویژگیهای کیفی ،تغذیهای و فراسودمند میوههای گوجه-
فرنگی گلخانهای (لیال اصالنی -مهدیه غالمی -مصطفی مبلی)

11:00-11:15

نقش ژئومتریک در کاهش هزینه تولیدات گلخانهای (مهدی سمنانی رهبر -علی
مشکی -حمیدرضا روستا)

11:15-11:30

طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از سامانه جامع پایش و کنترل هوشمند گلخانه (احمد
روحانی -میالد الهی -مهدی گلبن -رامین پور عباس -امین روحانی)

11:30-12:30

هماندیشی ( IIایدههای نو در تولیدات گلخانهای -مدیریت بحث :دکتر سعید ریزی)

12:30-13:30

نماز و ناهار

کارگاه 2
رهیافتهای نوین در ارتقا گیرایی پیوند
و کیفیت نشاء پیوندی سبزیها
دکتر رضا صالحی
 8:00-9:30کارگاه
 9:30-10:00استراحت و پذیرایی
 10:00-11:30کارگاه

بخش سوم
اعضای پنل :دکتر نعمت اله اعتمادی -دکتر بیژن کاووسی -دکتر مهدی حدادی نژاد
13:30-14:00

تولید نسل نوین نشای پیوندی سبزیها با کمک نور  LEDدر گلخانههای مجهز به سیستم
طبقاتی (رضا صالحی -معین موسوی نژاد) (سخنران کلیدی)

14:00-14:15

اثر نسبتهای مختلف نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل ارقام
مختلف تمشک سیاه در گلخانه (امیرعلی محمدی -مهدی حدادی نژاد -حسین صادقی-
کامران قاسمی)

14:15-14:30

اثر خمش شاخه بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گل رز شاخه بریده رقم
سامورایی (( )Rosa hybrida cv. Samuraiمعین سورانی -علی نیکبخت -نعمت اله
اعتمادی)

14:30-14:45

تغذیه گیاهی و فرمول نویسی
دکتر عبدالحسین ضیائیان
 13:30-15:00کارگاه
 15:00-15:30استراحت و
پذیرایی

اثر سیلیسیم و نانو سیلیسیم بر کشت گلخانهای گوجهفرنگی تحت شرایط تنش خشکی
(مریم حقیقی -فریناز پرنیانی فرد)

14:45-15:00

کارگاه 3

تاثیر محلولپاشی برگی براسینواستروئید بر وزن تر و خشک شاخساره و آنتیاکسیدانی در دو
رقم توتفرنگی تحت تنش شوری در شرایط کشت بدون خاک (ابراهیم لطیفی خواه -سعید
عشقی -علی قرقانی -عنایت اهلل تفضلی -فاطمه رزاقی)

15:00-15:30

پذیرایی و پوستر

15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-20:00

سخنرانی عمومی (شرکتهای مدعو)
اختتامیه
بازدید از شهر شیراز و اماکن فرهنگی (حمام و مسجد وکیل -آرامگاه سعدی -آرامگاه حافظ)

پنج شنبه 1397/11/04
بازدید علمی (گلخانههای مختلف شیراز) و فرهنگی (تخت جمشید)

 15:30-17:00کارگاه

