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 و افتخارات سوابق تحصیلي
 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران 11ي ان ايثار منطقهاز دبيرست 1731دريافت مدرك ديپلم تجربي در سال  -1

  1731شناسي )در سال سوم دبيرستان( در سال ي زمينقبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد در رشته -2
 1733در سطح شهرستان تهران در سال  23ي دانشگاهي با رتبهقبولي در آزمون ورودي پيش -7

زراعتت و االت ن نباتتا (ا دانشتگاه بير نتد  يدبيلي )رشتههاي محقق ارقبولي در آزمون سراسري دانشگاه -1
 1731ي زراعت و اال ن نباتا ( در سال شناسي(ا دانشگاه آزاد شهرري )رشتهي زمين)رشته

 1712از دانشگاه آزاد شهرري در سال  11/15ي كارشناسي زراعت و اال ن نباتا  با معدل دريافت در ه -5

مجتمت   -ي زراعت دانشگاه چمتران اهتوازارشد رشتهي كارشناسيوزانهي رقبولي در آزمون سراسري دوره -1
 1717آموزش عالي رامين در سال 

ي كارشناسي ارشتد زراعتت در و دريافت در ه 1717ي نخست در بين دانشجويان ورودي سال كسب رتبه -3
 (1/11نامه عالي )ي پايان(ا و نمره3/13ا با معدل كل الف )1715سال 

ي فيزيولتويي يياهتان زراعتي در دانشتگاه ( رشتتهPhDست در آزمون دكتري تخصصتي )ي نخكسب رتبه -1
 1715كشاورزي و مناب  طبيعي رامين اهوازا در سال 

ي كشاورزيا دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين در روز دانشجوا ي دانشكدهدانشجوي نمونه -1

 .1713سال 

 .خوزستان شاورزي و مناب  طبيعي راميندانشگاه ك 1713ي سال دانشجوي پژوهشگر نمونه -11
 
 

 

)به راهنمايي دكتر  هاي محيطي در يياهان زراعيهمزيستي مايكوريزايي و تنش سمينار كارشناسي ارشد:

 اله ناديان(حبيب

 

 و بُر بر عملكرد كلزا  نيترويناثر سطون مختلف كارشناسي ارشد:  ينامهپايان

 اله ناديان(  و دكتر حبيباله سياد)به راهنمايي دكتر سيدعطاء

 
 

كش بر توانايي رقابت يندم با يوالف وحشي و و علف نيترويناثر سطون ي دكتري: نامهعنوان پايان

 ي اهواز خردل وحشي در منطقه

 اله فتحي(اله سياد  و دكتر قدر )به راهنمايي دكتر سيدعطاء
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 های آموزشيها و کارگاهمهارت

 

 ن سطح تافل از دانشگاه تربيت مدرس.قبولي در آزمون زبا .۱

 "Ms-Office (Word, Excel, Power Point)افزارهاي نرم"آشنايي با  .۲

 "Sigmaplotو ا CD Plosا SPSSا SAS افزارهاي آمارينرم"آشنايي با  .۳

ي تحقيقا  در مؤسسه 21/5/1713در تاريخ  "هاي علميكارياه آموزشي آيين نگارش مقاله"شركت در . ۴

 ي نهال و بذراال ن و تهيه

 . دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان.1717هاي دانشجويان. . كارياه آموزشي ارزيابي آموخته5

. دانشگاه كشاورزي و 1712ي ارتقاي اعضاي هيا  علمي. . كارياه آموزشي آشنايي با معيارها و نحوه1

 مناب  طبيعي رامين خوزستان.

. دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين 1711هاي تدريس و ارزشيابي آموزشي. شي مهار .كارياه آموز3

 خوزستان.

. دانشگاه كشاورزي و 1712هاي نو و تجديدپذير در استان خوزستان. ي انريي. كارياه آموزشي توسعه1

 مناب  طبيعي رامين خوزستان.

. دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين 1711ي. ي كشاورز. كارياه آموزشي پدافند غيرعامل در حوزه1

 خوزستان.

. دانشگاه 1717. كارياه آموزشي يفتمان مباحث بيمه و تأمين ا تماعي مبتني بر اقتصاد مقاومتي. 11

 كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان.
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 سوابق تدریس
 

 كارشناسي
 

 .1711تا  1711هاي سالطي تدريس عمليا  كشاورزي در نيمسال نخست سال تحصيلي  -1

 .1715تا  1711هاي تحصيلي . طي سالهاي آزمايشي در كشاورزيتدريس واحد نظري و عملي طرن -2

 1713-11تدريس واحد نظري و عملي آشنايي با كامپيوتر در نيمسال نخست سال تحصيلي  -7

  .1711تا  1711 هاي تحصيليطي سالي دانشجويان زراعت( تدريس كاربرد كامپيوتر در كشاورزي )ويژه -1

 .1717تا  1711هاي تحصيلي تدريس واحد نظري زراعت غ  . طي سال -۵

 .1715تا  1711هاي . طي سالتدريس واحد نظري فيزيولويي يياهان زراعي -۷

 

 كارشناسي ارشد

 

 .1715تا  1711هاي روش تحقيق در كشاورزي. طي سال -1

 .1715تا  1711هاي فيزيولويي يياهان زراعي تكميلي. طي سال -2

 .1715تا  1711هاي هاي آماري. طي سالكاربرد كامپيتور در تجزيه -7

 

 دكترا

 

 .1715تا  1711هاي هاي هرز. طي سالاكوفيزيولويي يياهي و علف -1
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 بکت
 

 تألیف و تدوین:
 

نشگاه چمران . فیزیولوژي کلزا. اهواز: انتشارات دا۱۳۵۹و ع. نادري عارفی.  م. ر. مرادی تالوتفتحی، ق.، . ۱

 ص. ۲۶۵اهواز. 
 

کشاورزي ارگانیک. تهران: انتشارات آموزش و هاي کاربردي جنبه. ۱۳۹۴ م. ر. مرادی تالوت.سیادت، ع. و . ۲

 ص. ۲۵۴ ترویج کشاورزي.
 

روغنی. تهران: انتشارات آموزش و ترویج گیاهان دانه معرفی و تولید. ۱۳۹۱ و ع. سیادت. مرادی تالوت، م. ر.. ۳

 ص. ۳۶۵ زي.کشاور
 

اي. تهران: مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم . زراعت گیاهان علوفه۱۳۹۲ م. ر. مرادی تالوت.سیادت، ع. و . ۶

 تحقیقات و فناوري.
 

 در حال ویرایش. هاي محیطی.. زراعت در شرایط تنشنشدهچاپو ع. کرمالچعب.  مرادی تالوت، م. ر.. ۵
 

نشده. زراعت خصوصی با تکیه بر رویکردهاي اکولوژیک. در حال انی. چاپکوچکی، ع.، ا. زند و مهدوي دامغ. ۶

 ی فصل اسپرس()به عنوان نویسنده ویرایش
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 الملليو بین های داخليکنفرانس

 

واكنش رشد و عملكرد كلزا به سطون . 1711.ا ع. سياد ا ن. ناديان و ق. فتحي. مرادي تالوت، م. ر .۱
ي علوم خاك ايرانا پرديس كشاورزي و مناب  طبيعي دهمين كنگرهاهواز.  يو بُر در منطقه نيتروينمختلف 

 دانشگاه تهران. كرج.

اثر بُر بر رشد يياهچه و عملكرد دانه در ارقام . 1713.ا ق. فتحي و س. ه. موسوي. مرادي تالوت، م. ر .۲
 كرج -ي زراعت و اال ن نباتا  ايراندهمين كنگرهدر شرايط يلخانه.  مختلف كلزا

واكنش عملكرد برنج و . 1713سعيد. ا ق. فتحي و خ. عالميم. ر. مرادي تالوتسويا س. ه.ا مو .۳
ي دهمين كنگرهاهواز.  يكش و تراكم كاشت در منطقهسوروف دركشت مستقيم به سطون مختلف علف

 كرج. -زراعت و اال ن نباتا  ايران

پاشي اوره بر عملكرد كمّي و كيفي لاثر محلو. 1713 م. ر. مرادي تالوت.موسويا س.ه.ا ق. فتحي و  .۶
 كرج. -ي زراعت و اال ن نباتا  ايراندهمين كنگرهدانه ذر  در اهواز. 

اثر سطون نيتروين و . 1711سعيد. .ا ع. سياد ا ق. فتحيا ا. زند و خ. عالميمرادي تالوت، م. ر .۵
 يرانا يرياني علوم خاك ايازدهمين كنگرهكش بر رقابت يندم در برابر خردل وحشي. علف

پاشي نيتروين بر عملكرد اثر تاريخ كاشت و محلول. 1711.ا ع. سياد ا ه. موسوي. مرادي تالوت، م. ر .۷
 ي علوم خاك ايرانا يريان.يازدهمين كنگرهي اهواز. كلزا در منطقه

ي قهي كلزا در منطاثر نيتروينا بُر و رقم بر رشد يياهچه و عملكرد دانه. 1711. مرادي تالوت، م. ر .۶
 اولين كنفرانس فيزيولويي يياهي ايرانا االفهان.اهواز. 

پاشي نيتروين بر عملكردا اثر تاريخ كاشت و محلول. 1711.ا ع. سياد ا ه. موسوي. مرادي تالوت، م. ر .۵
 همايش ملي يياهان دانه روغنيا االفهان.ي كلزا. روغن و پروتئين دانه

واكنش عملكرد و ا زاي عملكرد كلزا به سطون . 1711.ا ع. سياد  و ن. ناديان. مرادي تالوت، م.ر .۹
 همايش ملي يياهان دانه روغنيا االفهان.ي اهواز. نيتروين و بُر در منطقه

اثر يياهان قبلي با . 1711سعيد. و خ. عالمي م. ر. مرادي تالوتمزارعيا م.ا ع. سياد ا ق. فتحيا  .۱۴
 همايش ملي يياهان دانه روغنيا االفهان.. ي اهوازمصرف كود نيتروين بر عملكرد كلزا در منطقه

رقابت يندم و خردل وحشي . 1711سعيد. .ا ع. سياد ا ق. فتحيا ا. زند و خ. عالميمرادي تالوت، م. ر .۱۱
 هاي هرز ايرانا بابلسر.ي علوم علفسومين كنگرهكش. ي نيتروين معدني و علفيافتهدر سطون كاهش

واكنش شاخص سطح برگا . 1711سعيد. تحيا ا. زند و خ. عالمي.ا ع. سياد ا ق. فمرادي تالوت، م. ر .۱۲
 كش در رقابت با خردل وحشي.هاي فيزيولوييك يندم به سطون نيتروين و علفعدد اسپد و برخي ويژيي

 هاي هرز ايرانا بابلسر.ي علوم علفسومين كنگره

تاثير علف كش اوردرام . 1711ا ع. مشتطيا م. س. موسوي. م. ر. مرادي تالوتموسويا  ه.ا ع. يي نيا  .۱۳
ي علوم سومين كنگره. و ميزان بذر بر عملكرد و ا زاي عملكرد برنج در رقابت با سوروف در اهواز

 هاي هرز ايرانا بابلسر.علف
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ي ارقام كنوال به سطون واكنش سبزشدن و رشد يياهچه. 1711. م. ر. مرادي تالوتمقدما ن. و ثابت .۱۶
 هاي محيطي در علوم كشاورزي.ي تنشاولين همايش ملتنش شوري. 

اثر تاريخ كاشت . 1711و م. ميرطاهري.  ر. مرادي تالوت م.مقدما ن.ا ق. فتحيا ع. سياد ا  ثابت .۱۵
يازدهمين كنگره علوم زراعت و . اهواز ديرهنگام و تراكم بذر بر عملكرد  وي بدون پوشينه در منطقه

 اال ن نباتا . دانشگاه شهيد بهشتي. تهران.

تعيين كارآيي مصرف آب چند . 1711مقدم. و ن. ثابت م. ر. مرادي تالوترطاهريا م.ا ع. سياد ا مي .۱۷
يازدهمين كنگره علوم زراعت و اال ن نباتا .  ي اهواز.رقم يندم در شرايط تنش خشكي در منطقه

 دانشگاه شهيد بهشتي. تهران.

. تأثیر سطوح نیتروژن و گیاهان قبلی بر ۱۳۹۱. م. ر. مرادی تالوتموسویان، ن.، ع. سیادت، ه. موسوي و  .۱۶

ي علوم زراعت و اصالح نباتات عملکرد دانه، برداشت نیتروژن و کیفیت محصول کلزا. دوازدهمین کنگره

 ایران. کرج: دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.

رد علوفه عملک یابیارز. ۱۳۹۲، ع. ر. ابدالی و م. ساري. م. ر. مرادی تالوتکیانی، س.، ع. سیادت،  .۱۵

( در سطوح Foeniculum vulgare) انهی( و رازHordeum vulgarجو ) ياخشک در کشت مخلوط علوفه

 ي ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی.. دومین کنگرهتروژنیمختلف کود ن

 يهاشاخص یابیارز. ۱۳۹۲، ع. ر. ابدالی و م. ساري. م. ر. مرادی تالوتکیانی، س.، ع. سیادت،  .۱۹

( Foeniculum vulgare) انهیراز و (Hordeum vulgar) جو ياعلوفه يریدر کشت مخلوط تأخ يسودمند

. دومین کنگره ي ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق تروژنیدر سطوح مختلف کود ن

 اردبیلی.

. تأثیر کودهاي ۱۳۹۲و ق. فتحی.  م. ر. مرادی تالوتزاده، پور، م.، ع. سیادت، ا. کوچکحسن .۲۴

بیولوژیک و شیمیایی و تراکم بوته بر عملکرد گلرنگ. دومین کنگره ي ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم. 

 دانشگاه محقق اردبیلی.

. تأثیر کودهاي زیستی و ۱۳۹۲و ق. فتحی.  م. ر. مرادی تالوتزاده، پور، م.، ع. سیادت، ا. کوچکحسن .۲۱

کیفی گلرنگ. دومین کنگره ي ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم.  شیمیایی و تراکم بوته بر خصوصیات

 دانشگاه محقق اردبیلی.

بررسی اثر زمان  .۱۳۹۱ و س. جعفري. م. ر. مرادی تالوت، س. ع. سیادتکرمی، س.، ع. بخشنده،  .۲۲

( در شرایط تنش شوري. Triticum aestivumپاشی آهن بر غلظت عناصر سدیم و پتاسیم گندم نان )محلول

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. ي پایدار کشاورزي و محیط زیست سالم.ولین همایش ملی توسعها

پاشی اثر زمان محلول .۱۳۹۱ و س. جعفري. م. ر. مرادی تالوتکرمی، س.، ع. بخشنده، س. ع. سیادت،  .۲۳

کنفرانس ملی  ( در شرایط تنش شوري. اولینTriticum aestivumآهن بر خصوصیات فیزیولوژي گندم نان )

تهران:  هاي کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست(.ي پایدار )در بخشراهکارهاي دستیابی به توسعه

 ي سوانح طبیعی ایران.پژوهشکده

بررسی اثرات شوري  .۱۳۹۱ و س. جعفري. م. ر. مرادی تالوتکرمی، س.، ع. بخشنده، س. ع. سیادت،  .۲۶

(. اولین کنفرانس ملی Triticum aestivumزاي عملکرد گندم نان )پاشی آهن بر عملکرد و اجو زمان محلول
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تهران:  هاي کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست(.ي پایدار )در بخشراهکارهاي دستیابی به توسعه

 ي سوانح طبیعی ایران.پژوهشکده

بر  يفات روسول یپاشاثر محلول. ۱۳۹۲، ع. سیادت و س. ه. موسوي. م. ر. مرادی تالوتروشن، ف.،  .۲۵

ي علوم خاک . سیزدهمین کنگره(.Carthamus tinctorius L) عملکرد ارقام گلرنگ يعملکرد و اجزا

 ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.

ارزیابی درصد پروتئین  .۱۳۹۲، ع. ر. ابدالی و م. ساري. م. ر. مرادی تالوتکیانی، س.، س. ع. سیادت،  .۲۷

اي با سطوح ( در کشت مخلوط علوفه.Foeniculum vulgare Lه )( و رازیان.Hordeum vulgar Lجو )

 ي علوم خاک ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.. سیزدهمین کنگرهمختلف کود نیتروژن

. ارزیابی ارزیابی صفات ۱۳۹۲، ع. ر. ابدالی و م. ساري. م. ر. مرادی تالوتکیانی، س.، س. ع. سیادت،  .۲۶

( در .Foeniculum vulgare L( و رازیانه ).Hordeum vulgar Lجو ) ايمورفولوژي کشت مخلوط علوفه

 ي علوم خاک ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.سطوح مختلف کود نیتروژن. سیزدهمین کنگره

تأثیر مقادیر سولفات . ۱۳۹۲. ع. سیاهپوشو  م. ر. مرادی تالوتس. ع. سیادت، ق. فتحی، شکري، ز.،  .۲۵

ي علوم خاک ایران. دانشگاه سیزدهمین کنگره .(KSC403suشیرین هیبرید ) روي بر عملکرد بالل ذرت

 شهید چمران اهواز.

بررسی سطوح . ۱۳۹۲. ع. سیاهپوشو  م. ر. مرادی تالوتشکري، ز.، س. ع. سیادت، ق. فتحی،  .۲۹

. (KSC403su) دیبریه نیریذرت ش يپاشی سولفات روي بر خصوصیات کمی و کیفی علوفهمحلول

 ي علوم خاک ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.کنگرهسیزدهمین 

تأثیر سطوح مختلف . ۱۳۹۲و س. جعفري.  م. ر. مرادی تالوتزینوند لرستانی، م.، ق. فتحی، ع. بخشنده،  .۳۴

ي علوم سیزدهمین کنگره فیلترکیک نیشکر و سولفات روي بر عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی اهواز.

 ید چمران اهواز.خاک ایران. دانشگاه شه

کلزا  يدانه تروژنیواکنش عملکرد و جذب ن .۱۳۹۳. و ح. منجزي ، س. ع. سیادتمرادی تالوت، م. ر. .۳۱

علوم زراعت و اصالح  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگرهن. تروژین یقیو تلف ییایمیبه کود ش

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهنباتات. 

در  یبر رقابت گندم و خردل وحش تروژنیاثر سطوح ن .۱۳۹۳، س. ع. سیادت. مرادی تالوت، م. ر. .۳۲

ي مؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره .يشور طیشرا

 ، کرج.ي نهال و بذرتحقیقات اصالح و تهیه

در  یوحش یوالفبر رقابت گندم و  تروژنیاثر سطوح ن .۱۳۹۳، س. ع. سیادت. مرادی تالوت، م. ر. .۳۳

ي مؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره. يشور طیشرا

 ، کرج.ي نهال و بذرتحقیقات اصالح و تهیه

 Brassica) یخوراک يعملکرد کلزا یجهان راتییو تغ لیپتانس. ۱۳۹۳ و ق. فتحی. مرادی تالوت، م. ر. .۳۶

napus L.).. ي مؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره

 ، کرج.ي نهال و بذرتحقیقات اصالح و تهیه
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 ياهینقش تغذ یبررس .۱۳۹۳و ع. سیاهپوش.  م. ر. مرادی تالوتشکري، ز.، س. ع. سیادت، ق. فتحی،  .۳۵

المللی و ي بیناولین کنگره. (KSC403su) دیبریعلوفه بچه ذرت ه یفیو ک یبر عملکرد کم يسولفات رو

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیس

عنصر  یبرگ هیاثر تغذ .۱۳۹۳و ع. سیاهپوش.  م. ر. مرادی تالوتشکري، ز.، س. ع. سیادت، ق. فتحی،  .۳۷

 يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره. KSC403su دیبریشاخص برداشت بچه ذرت ه بر يرو

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات. 

 یپاشمحلول یابیارز .۱۳۹۳و ع. سیاهپوش.  م. ر. مرادی تالوتشکري، ز.، س. ع. سیادت، ق. فتحی،  .۳۶

المللی و ي بیناولین کنگره. (KSC403su) دیبریذرت هبچه یفیو ک یکم يهایژگیبر و يسولفات رو

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیس

ده تعیین آستانه پاسخ بذرهاي فرسو. ۱۳۹۳و ا. درخشان.  م. ر. مرادی تالوتشکوه، ر.، ق. فتحی،  .۳۵

ي اولین کنگره( به تنش خشکی با استفاده از مدل هیدروتایم. .Carthamus tinctorius Lگلرنگ )

ي نهال و ي تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و بین

 ، کرج.بذر

سطوح مختلف  ریتاث. ۱۳۹۳. مرادی تالوتم. ر. زاده، م.، ع. بخشنده، م. ح. قرینه و ع. ر. ابدالی و رییس .۳۹

اولین اهواز.  ییآب و هوا طیدر شرا ایاستو کیولوژیو عملکرد ب کیبر صفات مورفولوژ تیو زئول تروژنین

ي ي تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بینکنگره

 ، کرج.نهال و بذر

 يهامولفه یبررس. ۱۳۹۳. م. ر. مرادی تالوتفر و زاده، م. سیاحا.، ع. سیادت، ا. کوچک ،نیاجهانگیري .۶۴

 کمپوستیو ورم زایکوریم یستیز يو کودها یآبتنش کم ریتحت تاث يمادر اهیبذور حاصل از گ یزنجوانه

ي مؤسسهتات. علوم زراعت و اصالح نبا يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره. ایسو اهیدر گ

 ، کرج.ي نهال و بذرتحقیقات اصالح و تهیه

رشد  یبررس .۱۳۹۳. م. ر. مرادی تالوتفر و زاده، م. سیاح، ا.، ع. سیادت، ا. کوچکنیاجهانگیري .۶۱

کمپوست  یو ورم زایکوریم یستیز يو کودها یآبتنش کم ریتحت تاث يمادر اهیبذور حاصل از گ  اهچهیگ

ي مؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بینگرهاولین کن. ایسو اهیدر گ

 ، کرج.ي نهال و بذرتحقیقات اصالح و تهیه

فسفر  ریتأث .۱۳۹۳، س. ع. سیادت، س. ه. موسوي و ع. کرمالچعب. م. ر. مرادی تالوتپور، س.، عالی .۶۲

 ییآب وهوا طیکاشت مختلف در شرا يهاخیدر تار (.Vicia faba L) باقال کیصفات مورفولوژ یبر برخ

ي مؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره. خوزستان یمالثان

 ، کرج.ي نهال و بذرتحقیقات اصالح و تهیه

ف اثر مصر .۱۳۹۳، س. ع. سیادت، س. ه. موسوي و ع. کرمالچعب. م. ر. مرادی تالوتپور، س.، عالی .۶۳

المللی و ي بیناولین کنگره(. .Vicia faba L) باقال اهیدر گ يآهن و رو هیکاشت بر تغذ خیفسفر وتار

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیس
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فه در کشت مخلوط جو عملکرد و کیفیت علو. ۱۳۹۳و س. کیانی. م. ر. مرادی تالوت سیادت، س. ع.،  .۶۶

(Hordeum vulgar L.( و رازیانه )Foeniculum vulgare L. .در سطوح مختلف نیتروژن )ي اولین کنگره

ي نهال و ي تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و بین

 ، کرج.بذر

بررسی اثر  .۱۳۹۳. نژادی، س. ه. موسوي و ع. کرمتم. ر. مرادی تالوحسنوند، ح.، س. ع. سیادت،  .۶۵

 نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگره .تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و شاخص سطح برگ ارقام باقال

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره

. ارزیابی صفات کیفی ۱۳۹۳، ع. ابدالی و م. ساري. تالوتم. ر. مرادی کیانی، س.، س. ع. سیادت،  .۶۷

در سطوح  (.Foeniculum vulgare L( و رازیانه ).Hordeum vulgar L) علوفه در کشت مخلوط جو

ي مؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگرهمختلف نیتروژن. 

 ، کرج.ل و بذري نهاتحقیقات اصالح و تهیه

ي . بررسی درصد دیواره۱۳۹۳، ع. ابدالی و م. ساري. م. ر. مرادی تالوتکیانی، س.، س. ع. سیادت،  .۶۶

سلولز و خاکستر علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح ي سلولی عاري از همیسلولی، دیواره

علوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و ي بیناولین کنگرهمختلف کود نیتروژن. 

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسه

. بررسی ۱۳۹۳و ع. کرمالچعب.  م. ر. مرادی تالوتزاده، موسوي، س. ا.، س. ع. سیادت، ا. کوچک .۶۵

المللی و ي بینپاشی روي بر عملکرد دانه و ارتفاع ارقام جو. اولین کنگرههاي مختلف محلولزمان

 ، کرج.ي نهال و بذري تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیهمزدیس

. تأثیر ۱۳۹۳و ع. کرمالچعب.  م. ر. مرادی تالوتزاده، موسوي، س. ا.، س. ع. سیادت، ا. کوچک .۶۹

ي ین کنگرهي ارقام جو. اولپاشی عنصر روي بر غلظت روي و کادمیوم و مس دانههاي مختلف محلولزمان

ي نهال و ي تحقیقات اصالح و تهیهمؤسسهعلوم زراعت و اصالح نباتات.  يکنگره نیزدهمیسالمللی و بین

 ، کرج.بذر

هنگام و  ریکاشت د خیتار ریتاث. ۱۳۹۳، س. ع. سیادت، ع. بخشنده. م. ر. مرادی تالوتدوري، س.،  .۵۴

اولین  (.Brassica napus L) کلزا تیفیوک  کیبر عملکرد، اجزاء عملکرد، مورفولوژ تروژنین پاشیمحلول

هاي نو ي انرژيهاي کشاورزي. پژوهشکدههاي نوین در محیط زیست و اکوسیستمهمایش الکترونیکی یافته

  و محیط زیست دانشگاه تهران. تهران.

 ریثتأ یبررس. ۱۳۹۳زاده و س. ه. موسوي. چکو، س. ع. سیادت، ا. کم. ر. مرادی تالوتآرا، ن.، صف .۵۱

اولین همایش  .کاشت درهنگام و کود گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ خیاز تار یتنش گرما ناش

هاي نو و محیط ي انرژيهاي کشاورزي. پژوهشکدههاي نوین در محیط زیست و اکوسیستمالکترونیکی یافته

 زیست دانشگاه تهران. تهران.

 یبررس. ۱۳۹۳نژاد. زاده و م. اشراقی. ع. سیادت، ا. کوچک، سم. ر. مرادی تالوتسلیمانی عبیات، م.،  .۵۲

. اولین همایش (Hordeum vulgare L.) کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو ياثر الگو

هاي نو و محیط ي انرژيهاي کشاورزي. پژوهشکدههاي نوین در محیط زیست و اکوسیستمالکترونیکی یافته

 . تهران.زیست دانشگاه تهران
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. بررسی عملکرد ۱۳۹۳نژاد. ، س. ه. موسوي و ع. کرمیم. ر. مرادی تالوتحسنوند، ح.، س. ع. سیادت،  .۵۳

هاي مختلف. اولین همایش الکترونیکی دانه و برخی صفات مورفولوژیکی دو رقم باقال تحت تاریخ کاشت

هاي نو و محیط زیست رژيي انهاي کشاورزي. پژوهشکدههاي نوین در محیط زیست و اکوسیستمیافته

 دانشگاه تهران. تهران.

. بررسی عملکرد و ۱۳۹۳. م. ر. مرادی تالوت، ع. ر. ابدالی  قرینهزاده، م.، ع. بخشنده، م. ح. رییس .۵۶

اجزاي عملکرد گیاه دارویی صنعتی استویا در فصل گرم خوزستان تحت تیمارهاي نیتروژن و زئولیت. اولین 

 ي شهید مفتح همدان.دارویی، طب سنتی و کشاورزي ارگانیک. دانشکده همایش ملی گیاهان

. مقایسه صفات ۱۳۹۳. م. ر. مرادی تالوتزاده، م.، ع. بخشنده، م. ح. قرینه، ع. ر. ابدالی  رییس .۵۵

ژن و زئولیت در شرایط آب و هواي مورفولوژیک گیاه استویا بین دو چین متوالی تحت تیمارهاي نیترو

 هاي نوین ایران.ي سراسري فناوريلین کنگرهخوزستان. او

 . واکنش۱۳۹۳زاده و م. اشراقی. ، س. ع. سیادت، ا. کوچکم. ر. مرادی تالوتسلیمانی عبیات، م.،  .۵۷

 تراکم و کشت الگوي ( به.Hordeum vulgare Lدانه جو ) عملکرد و نور استهالک ضریب تشعشع، جذب

 کشاورزي، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت  بوته.

بررسی تاثیر کود نیتروژن و . ۱۳۹۶. م. ر. مرادی تالوتکیانیان، ه.، س. ع. سیادت، ع. سیاهپوش و  .۵۶

. چهاردهمین  (.Chenopodium Quina willd)محلول پاشی بُر بر برخی پارامترهاي مورفولوژي گیاه کینوا

 سنجان.عصر رفولیم خاک ایران. دانشگاه ي علوکنگره

قایسه ضایعات کمی و تحلیل و م. ۱۳۹۶. م. ر. مرادی تالوتنوروزي، ص.، م. ا. آسودار، ا. مرزبان و  .۵۵

ي . اولین کنفرانس ساالنهسوخته در استان خوزستان تأخیر زمانی در آسیاب نیشکر سبز و کیفی ناشی از

 تحقیقات کشاورزي.

(. چهارمین .Brassica napus Lوژي و پتانسیل عملکرد کلزا ). آنالیز فیزیول۱۳۹۶ مرادی تالوت، م. ر. .۵۹

 کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

صفات  یبر رشد و برخ ییمحلول غذا يشور ریتأث. ۱۳۹۶ع. کرمالچعب.  و مرادی تالوت، م. ر. .۷۴

زیولوژي گیاهی ایران. دانشگاه تربیت . چهارمین کنفرانس ملی فیارقام برنج يهااهچهیگ یکیولوژیزیف

 مدرس. تهران.

مراحل  یط شکریساقه ن یفیک راتییمطالعه تغ. ۱۳۹۶و ع. بخشنده.  م. ر. مرادی تالوتکرمالچعب، ع.،  .۷۱

. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران. دانشگاه رشد براساس درجه روزرشد در استان خوزستان

 تربیت مدرس. تهران.

صفات  یواکنش برخ .۱۳۹۵.، ع. قاطعی، ر. الفتی، ز. قاسمی و ف. احمدي. تالوت، م. رمرادی  .۷۲

المللی و ي بین. دومین کنگرهتروژنیبه سطوح تراکم و سطوح ن انهیراز ییدارو اهیگ کیمورفولوژ

 ي ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. گیالن، رشت.چهاردهمین کنگره

 .۱۳۹۵، ع. بخشنده، ح. حمدي و ف. مرادي. ی تالوتم. ر. مرادکرمالچعب، ع.،  .۷۳

واکنش برخی صفات مورفولوژیک بچه  .۱۳۹۵، ع. بخشنده و ع. سیادت. م. ر. مرادی تالوتالفتی، ر.،  .۷۶

 دامی و شیمیایی ذرت و ذرت شیرین به تیمارهاي آبیاري تحت تاثیر تلفیق کود
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 .۱۳۹۵ ، ع. بخشنده و ع. سیادت.م. ر. مرادی تالوتالفتی، ر.،  .۷۵

تاثیر رژیمهاي مختلف آبیاري و سیستمهاي  .۱۳۹۵، ع. سیادت و ا. لطفی. م. ر. مرادی تالوتقاسمی، ز.،  .۷۷

 مختلف کودي بر محتواي رطوبت نسبی، کلروفیل و برخی ویژگیهاي مورفولوژیکی بابونه آلمانی
(Matricaria chamomilla L). 

 .۱۳۹۵طفی. ، ع. سیادت و ا. لم. ر. مرادی تالوتقاسمی، ز.،  .۷۶

 .۱۳۹۵، ع. سیادت و م. ح. قرینه. م. ر. مرادی تالوتاحمدي، ف.،  .۷۵
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International Soil Sci. Cong. Management Natural Resources, Turkey. 

73. Siadat S.A., Moradi-Telavat M.R., Fathi G., Mazarei M., Alamisaeid K., Mousavi S.H. 

2012. Effect of nitrogen levels and different previous crops on canola yield in Ahwaz region 
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Iran. International Soil Sci. Cong. Izmir, Turkey. 
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 و خارجي مقاالت داخلي

 
ي واكنش عملكردا پروتئين و روغن دانه. 1711ع. سياد ا ن. ناديان و ق. فتحي.  م.ر.، مرادي تالوت، .۱

 ي علوم زراعي ايران.مجلهي اهواز. و بُر در منطقه نيتروينكلزا به سطون 

ي هاي مختلف كلزا به مصرف بُر. مجلهواكنش متفاو  ينوتيپ. 1713.ا ق.فتحي. مرادي تالوت، م.ر .۲
 علمي كشاورزي.

اثر تراكم . 1711. م. ر. مرادي تالوتسعيدا م.ن. قرينها ع. سياهپوش و يا ه.ا ق. فتحيا خ. عالميموسو .۳
ي الكترونيك توليد كش بر عملكردو ا زاي عملكرد برنج و سورف در شرايط اهواز. مجلهو سطون علف
 يياهان زراعي.

. اثر سطوح نیتروژن و ۱۳۵۵ید. سعس. ع. سیادت، ق. فتحی، ا. زند و خ. عالمیمرادی تالوت، م. ر.،  .۶

، ش. ۲ي الکترونیک تولید گیاهان زراعی. ج. کش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی. مجلهعلف

 .۱۳۵-۱۵۴، صص: ۳

. اثر مصرف نیتروژن و ۱۳۵۹سعید. س. ع. سیادت، ق. فتحی، ا. زند و خ. عالمیمرادی تالوت، م. ر.،  .۵

 . ۳۷۶ -۳۶۷، صص: ۶، ش. ۱۲ي علوم زراعی ایران. ج. وحشی. مجله کش بر رقابت گندم و یوالفعلف

در گندم  تروژنیجذب و مصرف ن ییواکنش رشد و کارآ. ۱۳۹۲. سیادتو س. ع.  مرادی تالوت، م. ر. .۷

(Triticum aestivum L.و خردل وحش )ی (Sinapis arvensis L.به افزا )ي مجله .تروژنیسطوح ن شی

 .۱۱۱-۱۲۶، صص: ۲، ش. ۱۵ج.  .زراعی کشاورزيبه

. تأثیر کاربرد سیلیسیوم ۱۳۹۲و ق. فتحی.  م. ر. مرادی تالوتکرمالچعب، ع.، م. ح. قرینه، ع. بخشنده،  .۶

شناسی ي بومبر صفات فیزیولوژیکی در رشد گندم تحت تأثیر شرایط تنش خشکی آخر فصل. نشریه

 .۶۳۳-۶۶۲. صص: ۶، ش. ۵کشاورزي. ج. 

تأثیر کاربرد سیلیسیوم  .۱۳۹۳ و ق. فتحی. م. ر. مرادی تالوتده، م. ح. قرینه، کرمالچعب، ع.، ع. بخشن .۵

د و ي تولیي گندم تحت شرایط تنش خشکی. مجلهدانه و کیفیت عملکرد مرفوفیزیولوژیکی،بر صفات 

 .۱۳۳-۱۶۶، صص: ۱۶، ش. ۶فرآوري محصوالت زراعی و باغی. ج. 

اثر فیلترکیک . ۱۳۹۶ زاده و ح. حمدي.ت، ا. کوچک، س. ع. سیادم. ر. مرادی تالوتمنجزي، ح.،  .۹

 يدر دانه نیمصرف، پرمصرف و عناصر سنگبر جذب عناصر کم یستیز يو کودها ییایمیکودش شکر،ین

 ، صص:۳، ش. ۵ج.  ي تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی.(. مجله.Brassica napus Lکلزا )

۲۴۱-۱۹۳. 

 فیلترکیک تأثیر. ۱۳۹۳ زاده و ح. حمدي.س. ع. سیادت، ا. کوچک ،م. ر. مرادی تالوت منجزي، ح.، .۱۴

ي . مجلهخاک خصوصیات برحی کلزا و يدانه کیفیت و عملکرد بر زیستی کودهاي و شیمیایی کود ،نیشکر

 .۶۶۵-۶۵۶، صص: ۲، ش. ۱۷ج.  زراعی کشاورزي.به
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اثر مصرف کود نیتروژن  .۱۳۹۳ اري.، ع. ر. ابدالی و م. سم. ر. مرادی تالوتکیانی، س.، س. ع. سیادت،  .۱۱

 Foeniculum( و رازیانه ).Hordeum vulgare Lبر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو )

vulgare L..) ۶۶-۹۴، صص: ۲، ش. ۱۷ج.  ي علوم زراعی ایران.مجله. 

و  کمی عملکرد ییابارز. ۱۳۹۳ ، س. ع. سیادت، ع. ر. ابدالی و م. ساري.م. ر. مرادی تالوتکیانی، س.،  .۱۲

 ( در سطوح.Foeniculum vulgare L) یانه( و راز.Hordeum vulgar Lعلوفه در کشت مخلوط جو ) یفیک

 .۹۶۳-۹۵۷، صص: ۶، ش. ۱۷ج.  .کشاورزيزراعی ي به. مجلهیتروژنن مختلف

گندم نان  یواکنش رقابت. ۱۳۹۶سیادت و س. ه. موسوي. .، ع. پشتدار، س. ع. مرادی تالوت، م. ر .۱۳

(Triticum aestivum L.و خردل وحش )ی (Sinapis arvensis L.به سطوح ن )يشور طیدر شرا تروژنی .

 .۶۵-۵۹(: ۲-۱) ۲۵ .پایدار تولید و کشاورزي دانشي مجله

 در مراحل يسولفات رو یمحلول پاش ریتأث. ۱۳۹۶ س. ع. سیادت. و . مرادی تالوت، م. رروشن، ف. .۱۶

ي . مجله(.Carthamus tinctorius L) عملکرد ارقام گلرنگ بهاره يارشد بر عملکرد و اجز یکیفنولوژ

 .۱۴۷۳-۱۴۶۶ ، صص:۶، ش. ۱۶ج.  زراعی کشاورزي.به

بر جذب  يسولفات رو یپاشاثر زمان محلول .۱۳۹۶ .س. ع. سیادت و روشن.، ف. مرادی تالوت، م. ر .۱۵

ي علوم زراعی مجله. (.Carthamus tinctorius Lارقام گلرنگ ) یفیو ک یعناصر و عملکرد کم یبرخ

 .۱۵۳-۱۷۶، صص: ۲، ش. ۱۶ج.  ایران.

 ياثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزا. ۱۳۹۵ زاده.ع. سیادت، ا. کوچکس. ، م. ر. مرادی تالوتباوي، ه.،  .۱۷

، ش. ۱۶ .جهاي زراعی ایران. ي پژوهش. نشریهKSC 403بچه هیبرید ذرتو  نیریعملکرد محصول ذرت ش

 .۱۴۴-۱۴۵، صص: ۱

عملکرد برگ و درصد  .۱۳۹۵ .م. ر. مرادی تالوتزاده. م.، ع. بخشنده، م. ح. قرینه، ع. ر. ابدالی و رییس .۱۶

 ي دانش کشاورزي پایدار.مجله .تیو زئول تروژنیسطوح کود ن ریتحت تاث ایاستو اهیدر گ دیوزیاستو

 شدهیرفتهذپ

سطوح مختلف  ریتأث. ۱۳۹۵ زاده.و م.رییس تالوتم. ر. مرادی  م. ح. قرینه، ع. ر. ابدالی، ع.، بخشنده، .۱۵

ي . نشریهو هواي اهواز آب طیدر شرا ایاستو یفیو ک میک اتیبر خصوص یعیطب تیو زئول تروژنین

 .۲۶۶-۲۵۶، صص: ۲، ش. ۱۶ج.  هاي زراعی ایران.پژوهش

هنگام و  ریدکاشت  خیتار ریتاث. ۱۳۹۶ ، س. ع. سیادت و ع. بخشنده.م. ر. مرادی تالوتدوري، س.،  .۱۹

 ي علوم زراعی ایران.مجله .(.Brassica napus L)  و رشد کلزا یکیولوژیزیبر صفات ف تروژنین پاشیمحلول

 .۱۲۵-۱۳۵، صص: ۲، ش. ۱۶ج. 

بر  تروژنین یپاشمحلول ریتأث. ۱۳۹۵ ، س. ع. سیادت و ع. بخشنده.م. ر. مرادی تالوتدوري، س.،  .۲۴

 هاي مختلفتاریخ در تروژنیجذب و مصرف ن ییکارآ يهاشاخص و (.Brassica napus L) عملکرد کلزا

 .۶۵۶-۶۹۳، صص: ۳، ش. ۱۶ج.  هاي زراعی ایران.ي پژوهشنشریه .کاشت

واکنش جذب تشعشع، ضریب خاموشی . ۱۳۹۵ س. ع. سیادت. و م. ر. مرادی تالوت، م.، عبیات سلیمانی .۲۱

، ۲، ش. ۷ج. .حقیقات غالتي ت. مجلهبذر نور، عملکرد و اجزاي عملکرد جو به الگوي کاشت و میزان

 .۱۵۵-۱۹۹صص: 
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 ارزیابی .۱۳۹۶ نژاد.زاده و م. اشراقی، س. ع. سیادت، ا. کوچکم. ر. مرادی تالوتسلیمانی عبیات، م.،  .۲۲

میزان کاشت و  يالگو در تیمارهاي (.Hordeum vulgare L) و انتقال مجدد ماده خشک جو دانه عملکرد

 .۹۵-۱۴۷، صص: ۱، ش. ۵ ج. الت.. مجله تحقیقات غبذر

 واکنش. ۱۳۹۶ .زادهو ع. کرمی س. ه. موسوي ،م. ر. مرادی تالوتحسنوند، ح.، س. ع. سیادت،  .۲۳

کاشت در  هاي مختلفتاریخ به (.Vicia faba L)دو رقم باقال  و برخی صفات مورفولوژیک عملکرد

 .۶۹-۵۹، صص: ۲ش. ،۲۵ج.  پایدار. و تولید ي دانش کشاورزي. مجلهي اهوازمنطقه

 خیاثر تار. ۱۳۹۶ .زادهو ع. کرمی س. ه. موسوي ،م. ر. مرادی تالوتحسنوند، ح.، س. ع. سیادت،  .۲۶

ي مجله .در رامین خوزستان (.Vicia faba L) ارقام باقال کیولوژیزیف يهایژگیبر و رهنگامید يهاکاشت

 .۶۶-۵۵، صص: ۲، ش. ۷ج.  هاي حبوبات.پژوهش

 تیبر فعال يتنش شور ریتأث. ۱۳۹۵ ح. حسنوند. ، ع. کرمالچعب ومرادی تالوتم. ر.  سعید، خ.،عالمی .۲۵

تحقیقات ي . مجلهغشاء و صفات مرتبط با مرگ سلول در ارقام برنج ونیداسیپیل ،یدانیاکسیآنت يهامیآنز

 شده.پدیرفته .غالت

هاي پاسخ آنزیم .۱۳۹۵ ع. کرمالچعب، ح. حسنوند. سعید،خ. عالمی .،مرادی تالوت، م. ر .۲۷

 .فرآیند و کارکرد گیاهیي مجله .اکسیدانی، لیپیداسیون غشاء و مرگ سلولی ارقام برنج به تنش شوريآنتی

 شدهپدیرفته

پاشی اثر محلول. ۱۳۹۶ ف. مرادي و م. شمیلی. ،م. ر. مرادی تالوتکرمالچعب، ع.، ع. بخشنده،  .۲۶

 Saccharum) شکرین کیتکنولوژ یدگیو رس تیفیک ،بر عملکرد یدگیرسکننده ترکیبات شیمیایی تسریع

officinarum L.). ۷۳-۶۳، صص: ۱، ش. ۱۶ج.  ي علوم زراعی ایران.مجله. 

و  یشیپاسخ رشد رو يسازیکم. ۱۳۹۵ و ه. پیردشتی. م. ر. مرادی تالوتیعقوبیان، ي.، س. ع. سیادت،  .۲۵

در  ومی( به غلظت کادم.Melissa officinalis L) هیبادرنجبو ییدارو اهیگ لیفلورسانس کلروف يمؤلفه ها

 .۱۷۵-۱۵۵، صص: ۲، ش. ۲۳هاي تولید گیاهی. ج. ي پژوهشنشریه. خاک

 یمصرف بور بر عملکرد و برخ ریتأث یبررس .۱۳۹۵ س. ع. سیادت. وکاظمی، .، ز. مرادی تالوت، م. ر .۲۹

ج.  ه به زراعی کشاورزي.. مجلرهنگامیاز کشت د یناش ییو رشد کلزا تحت تنش گرما کیولوژیزیصفات ف

 .۵۵-۷۶، صص: ۱، ش. ۱۵

 یشناسختیصفات ر یاثر مصرف بور بر برخ. ۱۳۹۵.، ز. کاظمی، و س. ع. سیادت. مرادی تالوت، م. ر .۳۴

ي تولید . مجلهمختلف يهاکاشت خیدر تار (.Brassica napus Lي بهاره )و عملکرد دانه و روغن کلزا

 .۵۵-۷۹، صص: ۱، ش. ۳ج.  گیاهان روغنی.

 علوفه جو تیفیبر عملکرد و ک یاثر کود دام. ۱۳۹۶ . سیادت.س. ع و م. ر. مرادی تالوتقنبري، س.،  .۳۱

(Hordeum vulgare L.) لهیو شنبل (Trigonella foenum-graecum L.) و  ینیگزیدر کشت مخلوط جا

 .۳۱۵-۳۲۵، صص: ۶، ش. ۱۶ج.  ي علوم زراعی ایران.. مجلهیشیافزا

کشت مخلوط  ستمیس ییرقابت و کارآ یابیارز. ۱۳۹۵ س. ع. سیادت. و مرادی تالوت م. ر.قنبري، س.،  .۳۲

 ، صص:۶، ش. ۱۵ج.  .زراعی کشاورزيي به. مجلهیرقابت هاي¬شاخص یبا استفاده از برخ لهیجو و شنبل
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بر عملکرد علوفه، جذب و  یکود دام ریتأث. ۱۳۹۷س. ع. سیادت.  و م. ر. مرادی تالوتقنبري، س.،  .۳۳

، ۳، ش. ۱۵هاي زراعی ایران. ج. ي پژوهش. نشریهلهیدر کشت مخلوط جو و شنبل ییعناصر غذا مصرف

 صص:

افسر بذر شاه یزنجوانه میدروتایه هیتجز. ۱۳۹۵و س. ع. سیادت.  م. ر. مرادی تالوتدرخشان، ا.،  .۳۶

(Melilotus officinalisخردل وحش ،)ی (Sinapis arvensis( و جو )Hordeum vulgare) .ي حفاظت مجله

 .۵۱۵-۵۳۲ ، صص:۳، ش. ۳۴گیاهان. ج. 

. اثر تاریخ ۱۳۹۵، س. ع. سیادت، س. ه. موسوي و ع. کرمالچعب. م. ر. مرادی تالوتپور، س.، عالی .۳۵

ي (. نشریه.Vicia faba Lهاي مورفولوژیک و عملکرد باقال )کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی

 .۶۵-۵۵ صص:، ۲، ش. ۶هاي حبوبات ایران. ج.پژوهش

ارزیابی صفات کیفی علوفه یوالف زراعی  .۱۳۹۷ و س. ع. سیادت. م. ر. مرادی تالوتاحمدي، ف.،  .۳۷

(Avena sativa L.)  و شبدربرسیم(Trifolium alexandrinum L.) هاي تحت تاثیر کود دامی و نسبت

 ي علوم زراعی ایران.. مجلهکشت مخلوط

اثر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب عناصر . ۱۳۹۷ . سیادت.و س. ع م. ر. مرادی تالوتاحمدي، ف.،  .۳۶

( و شبدر برسیم .Avena sativa Lو تجمع قندهاي هگزوز در کشت مخلوط یوالف زراعی )

(alexandrinum L. Trifolium .)ي تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی.مجله 

تأثیر کودهاي  .۱۳۹۵فر. و م. سیاح رادی تالوتم. ر. مزاده، نیا، ا.، س. ع. سیادت، ا. کوچکجهانگیري .۳۵

زراعی ي بهآبی. مجلهکمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کمورمی

 .۳۱۹-۳۳۱، صص: ۲، ش. ۱۵کشاورزي. ج. 

 خیاثر تار. ۱۳۹۵زاده و س. ه. موسوي. س. ع. سیادت، ا. کوچک م. ر. مرادی تالوت،آرا، ن.، صف .۳۹

در کشت ( .Carthamus tinctorius L) دانه گلرنگ تروژنیت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نکاش

 .۶۳۵-۶۶۵، صص: ۳، ش. ۱۶هاي زراعی ایران. ج. ي پژوهشنشریه پاییزه.

 یستیز مریاثر کود اوره با پوشش پل. ۱۳۹۷. م. ر. مرادی تالوتقلمبران، م. ر. و فرید، ن.، س. ع. سیادت،  .۶۴

 هاي تولید گیاهی.ي پژوهش. مجلهنیریمؤثر بر عملکرد ذرت ش کیولوژیزیبر صفات ف ياریو کم آب

با پوشش  تروژنیکود ن یابیارز. ۱۳۹۷. م. ر. مرادی تالوتفرید، ن.، س. ع. سیادت، قلمبران، م. ر. و  .۶۱

ید و ي تول. مجلهياریکم آب طیشرا ریتحت تأث نیریعملکرد ذرت ش يبر عملکرد و اجزا یستیز مریپل

 فرآوري محصوالت زراعی و باغی.

 
42. Moradi-Telavat, M. R., S. A. Siadat, H. Nadian and G. Fathi. 2008. Effect of 
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 های پژوهشيطرح

بر عملكرد  نيترويناثر تاريخ كاشت و زمان و مقدار كاربرد بريي . 1711و س. ه. موسوي.  م. ر. مرادي تالوتاد ا ع.ا سي
 . دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان. اهواز.(1711-11ي اهواز )كلزا در منطقه

. دانشگاه (1711-13) نيتروينكلزا به كاربرد بريي  واكنش ارقام مختلف. 1711. م. ر. مرادي تالوتو  سياد  .ع اا ق.فتحي
 كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان. اهواز.

كشت و اثر نوع يياهان پيش. 1711. و ه. موسوي م. ر. مرادي تالوتسعيدا س.  عفريا فتحيا ق.ا خ. عالميسیادت، ع.، 

الندوق حمايت از .)1711-11ي اهواز )در منطقهي يياهان كلزا و يندم بر عملكرد و كيفيت دانه نيتروينسطون 

 ا نهاد رياست  مهوري. تهران.پژوهشگران كشور

واکنش رقابت گندم، خردل وحشی و یوالف . ۱۳۹۲.، ع. سیادت، ع. پشتدار و ه. موسوي. مرادی تالوت، م. ر

 از.دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان. اهودار. وحشی به سطوح کود نیتروژن

هاي تأثبر تنش شوري بر فعالیت آنزیم .۱۳۹۶سعید، ع. کرمالچعب و ح. حسنوند. .، خ. عالمیمرادی تالوت، م. ر

دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين  اکسیدانی، لیپیداسیون غشا و صفات مرتبط با مرگ سلول در ارقام برنج.آنتی

 خوزستان. اهواز.

. بررسی قدرت ۱۳۹۲خلیلی، م. ر. محمدي توشکی و آ. مامدي حاجی جفان.  ر.، ز. عموزاد .مرادی تالوت، م

دانشگاه سبزشدن ارقام برنج مازندران و خوزستان در شرایط اقلیمی خوزستان در تیمارهاي زمانی تر و خشک. 

 كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان. اهواز.

 يسبز شدن گونه ها يمدل ساز. ۱۳۹۵صفرخانزاده.  .، ع. سیادت، ابوالفضل درخشان، صمدمرادی تالوت، م. ر

 دانشگاه كشاورزي و مناب  طبيعي رامين خوزستان. اهواز.. در مزارع گندم وجو خوزستان جیهرز را
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 اجرایي سوابق
 

 .۱۳۹۶تا  ۱۳۹۲از سال  کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ي چاپ و انتشارات دانشگاهعضو کمیته

ي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان. از سال عضو شوراي راهبرد

 .۱۳۹۲تا  ۱۳۹۴

 .۱۳۹۶تا  ۱۳۹۲مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان. از سال 

 مشاور انجمن علمی گروه زراعت و اصالح نباتات

 تا کنون. ۱۳۹۴از سال  ي تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی. دانشگاه صنعتی اصفهان.لهداور مقاالت مج

تا  ۱۳۹۴از سال  زراعی کشاورزي. پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ابوریحان. دانشگاه تهران.ي بهداور مقاالت مجله

 کنون.

 تا کنون. ۱۳۹۳شهید چمران اهواز. از سال ي کشاورزي دانشگاه ي تولیدات گیاهی. دانشکدهداور مقاالت مجله

 تا کنون. ۱۳۹۲ي علوم زراعی ایران. انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. از سال داور مجله

 تا کنون. ۱۳۹۳ي کشاورزي دانشگاه گیالن از سال ي تحقیقات غالت. دانشکدهداور مجله

ي . پژوهشکده۱۳۹۳ هاي کشاورزي.زیست و اکوسیستمهاي نوین در محیط داوري مقاالت اولین همایش یافته

 هاي نو و محیط زیست. دانشگاه تهران.انرژي

. دانشگاه ۱۳۹۲ها و راهکارها. هاي کشاورزي و سالمت غذایی، چالشداوري مقاالت در همایش ملی آالینده

 کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.

 . دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات کرج.۱۳۹۱اصالح نباتات. ي علوم زراعت و داوري مقاالت در کنگره

ي نهال و بذر. ي تحقیقات اصالح و تهیه. موسسه۱۳۹۳ي علوم زراعت و اصالح نباتات. داوري مقاالت در کنگره

 کرج.

 . دانشگاه گیالن. رشت.۱۳۹۵ي علوم زراعت و اصالح نباتات. داوري مقاالت در کنگره
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 ي انجمن فیزیولوژي گیاهی ایرانعضو پیوسته

 ي انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایرانعضو پیوسته


