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تحصیالت:

رز، دانشگاه فردوسی مشهدهعلف هاي -دکتري زراعت

دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف هاي هرز، 

باغبانی، دانشگاه شیراز-کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی

کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهی، دانشگاه لرستان

پژوهشی داخلی-میمقاله هاي چاپ شده در مجله هاي عل.2

- Elahifard E., Montazeri M., Zand E.and Rashed Mohassel M. H. 2005. Factors enhancing germination of
little seed canarygrass (Phalaris minor) seeds obtained from three provinces of Iran. Iranian Journal of Weed
Science. Vol. 1. No. 2. Pp. 79-92.

به )Phalaris minorهرز فاالریس (. بررسی مقاومت علف1386. ممحالتی نصیريا. و زند راشدمحصل م. ح. ، .،فرد االهی- 
.53-62، صفحات6، شماره 14جلد اتیل. مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.–پی –کش فنوکساپروپ علف

به )Phalaris minorهرز فاالریس (. بررسی مقاومت علف1387. ممحالتی .، راشدمحصل م. ح. ، زند ا. و نصیريفرد االهی-
.9-18فحاتص، 2، شماره 21جلد متیل. مجله پژوهش وسازندگی. -کش دیکلوفوپ علف

. بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندام هاي هوایی سویا بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه 1389م. ح. راشد محصل و .الهی فرد ا-
.359-367فحاتص، 2، شماره 8جلد علف هرز. مجله پژوهش هاي زراعی ایران. 

منحنی کاتسکی و . تاثیر علف کش متري بیوزین بر 1392ا. میر شمسی ا. و زند ، م. ح.راشد محصل ع. ، قنبري .، الهی فرد ا-
مجله ) در شرایط گلخانه.Echinochloa colonaپارامترهاي فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ هاي مقاوم و حساس علف هرز درنه (

.246-254، صفحات:2، شماره 27، جلد حفاظت گیاهان

و تاثیر برخی عوامل محیطی بر . بررسی خواب1392. ستکاسی ا. و کازرونی منفرد ،س.خیر اندیش ، س.میجانی .، الهی فرد ا-
Echinochloa colonaجوانه زنی بذور علف هرز درنه ( (L.) Link. 350، صفحات:3، شماره 27). مجله حفاظت گیاهان، جلد-

342.

Helianthus annuusبررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی آفتابگردان (.  1394الهی فرد ا.فرامرزي ش.، احمدي ا. و - L. فعالیت ) بر

Hordeum spontaneumآنزیمی گیاهچه هاي جودره ( L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv( تحقیقات . مجله

.81-90، صفحات: 1، شماره 2. جلد کاربردي اکوفیزولوژي گیاهی
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انگلیسیمقاله هاي چاپ شده در مجله هاي علمی-
- Elahifard E., Ghanbari A., Rashed Mohassel M. H., Zand E., Mirshamsi Kakhki A. and Mohkami A.

2013. Characterization of triazine resistant biotypes of junglerice (Echinochloa colona (L.) Link.) found

in Iran. Australian Journal of Crop Science, 7 (9): 1302-1308.

- Elahifard E., Ghanbari A., Rashed Mohassel M. H., Zand E., Mirshamsi Kakhki A. and Abbaspoor M.

2013. Measuring chlorophyll fluorescence parameters for rapid detection of ametryn resistant junglerice

(Echinochloa colona (L.) Link.). Plant Knowledge, 2 (2): 76-82.

- Elahifard E. and Mijani S. 2014. Effect of temperature and light on germination behavior of PSII

inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations. Australian

Journal of Crop Science, 8 (9): 1304-1310.

- Osdaghi, E., Taghavi, S. M., Faziarab, A., Elahifard, E. and Lamichhane J. R. 2015. Characterization,

geographic distribution and host range of Curtobacterium flaccumfaciens: An emerging bacterial

pathogen in Iran. Crop Protection, 78: 185-192.

داخل کشورمقاله هاي ارایه شده در کنفرانس هاي علمی .3

به )Phalaris minorهرز فاالریس (. بررسی مقاومت علف1384محالتی م. .، راشدمحصل م. ح.، زند ا. و نصیريفرد االهی-
موسسه تحقیقات .1384بهمن ماه5-6هرز ایران، هاياتیل. مجموعه مقاالت اولین همایش علوم علف–پی –کش فنوکساپروپ علف

تهران. کشور،هاي گیاهیآفات و بیماري

هرز فاالریس . تشخیص بروز مقاومت در توده هاي علف1386. ممحالتی .، راشدمحصل م. ح.، زند ا. و نصیريفرد االهی-
)Phalaris minor(دومین همایش کش دیکلوفوپ با استفاده از روش زیست سنجی بذر در پتري دیش. مجموعه مقاالت به علف

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، مشهد. . 1386بهمن ماه9-10هرز ایران، هايعلوم علف

. کارایی علف کش هاي پنکسوالم و اپتام در زراعت نیشکر 1387، سرادارزاده ن. و پورآذر ر. .الهی فرد اصیاد منصور ع.، -
)Saccharum officinarum 3-6علف هاي هرز)، -مقاالت هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران (جلد سوم). خالصه

دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان. .1387شهریور

. بررسی کارایی علف کش هاي رایج نیشکر به منظور 1388. اعلیقلی کهیش س. و خیراندیش ، .الهی فرد اع.، صیاد منصور-
بهمن ماه29و 28یران، شکر استان خوزستان. مجموعه مقاالت سومین همایش علوم علف هاي هرز اکنترل گندم خودرو در مزارع نی

بابلسر.. 1388

. مقایسه کارایی علف کش هاي پیش رویشی در مزارع 1389. اعلیقلی کهیش و س. ، خیراندیش .الهی فرد اصیاد منصور ع.، -
علف هاي -خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران (جلد سوم) استان خوزستان. Saccharum officinarumنیشکر (

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران..1389مرداد9-12هرز)، 
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. بررسی امکان کاربرد برخی علف کش ها به منظور کنترل علف هرز درنه 1390س. خیراندیش . و االهی فرد ع.، صیاد منصور-
)Echinochloa colona مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، مزارع نیشکر مشکوك به بروز مقاومت.) در
اهواز.. 1390اسفند4-2

Echinochloa. تاثیر تنش شوري و خشکی بر جوانه زنی علف هرز درنه (1391س. میجانی ا. و شافعی ، .الهی فرد اع.، قنبري-

colona انجمن علوم زراعت .1391شهریور16-14کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، ). مجموعه مقاالت دوازدهمین
واصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. 

. تاثیر دما و نور بر رفتار جوانه زنی بیوتیپ هاي مقاوم و حساس به علف کش هاي بازدارنده 1392س. میجانی و الهی فرد ا.-
شهریور ماه2-4. مجموعه مقاالت پنجمین همایش علوم علف هاي هرز ایران، )Echinochloa colona(درنهعلف هرز 2فتوسیستم 

.ردیس کشاورزي دانشگاه تهران، کرجپ.1392

. ارزیابی برخی علف کش هاي پهن برگ کش در کنترل علف هاي هرز 1392. عصیاد منصور و ا.الهی فرد خیر اندیش س.، -
.1392شهریور ماه2-4) استان خوزستان. پنجمین همایش علوم علف هاي هرز ایران، L.Saccharum officinarumمزارع نیشکر (

پردیس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج. 

. بررسی کارایی علف کش جدید مزوتریون + اس متاالکلر + 1392ح. ناطقی و ا.الهی فرد .،عصیاد منصور خیر اندیش س.، -
) استان خوزستان. پنجمین همایش L.Saccharum officinarumقایسه با علف کش هاي رایج در مزارع نیشکر (تربوتیالزین در م

پردیس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج. .1392شهریور ماه2-4علوم علف هاي هرز ایران، 
برخی علف هاي هرز مزارع نیشکر تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذور. 1393. الهی فرد اخیر اندیش س. و -
)Saccharum officinarum L.موسسه .1393شهریور ماه4-6سیزدهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران، .) استان خوزستان

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرج.
هاي تري قلوکسی کشمقاومت چندگانه به علف.1394و مرادي تالوت، م. ر. الهی فرد، ا.شمشیرگرزاده، ن.، ابدالی مشهدي، ع.، -

هرز ایران، هاي). ششمین همایش علوم علفEchinochloa colonaهرز درنه (سدیم + آمترین و ستوکسی دیم در علف-سولفورون
دانشگاه بیرجند، بیرجند..1394شهریور ماه12-10

هاي کشهاي مقاوم و حساس به علفزنی و سبز شدن توده. فاکتورهاي موثر بر جوانه1394راستگو، م. و میجانی، س. الهی فرد، ا.،-
شهریور 10-12هرز ایران، هاي). ششمین همایش علوم علفEchinochloa colonaهرز درنه (علف2باردارنده فتوسنتز در فتوسیسنم 

، دانشگاه بیرجند، بیرجند.1394ماه
). Silybum marianumهرز کنگر ابلق (. تأثیر عمق کاشت بر سبز شدن گیاهچه علف1394الهی فرد، ا.خیراندیش، س. و -

دانشگاه بیرجند، بیرجند..1394شهریور ماه10-12هرز ایران، هايششمین همایش علوم علف
هاي هرز بر هاي خاکورزي و کنترل علفبررسی کارایی روش. 1395فروزنده، س. ا.، حیدرپور، ن. و سیاهپوش، ع. الهی فرد، ا.،-

Brassica napus(عملکرد کلزا  L.( .دانشگاه .1395اردیبهشت29-30. دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزي پایدار در ایران
آزاد اسالمی واحد اهواز، اهواز، ایران. 

ترین ویژگی مورفولوژیک به منظور شناسایی انتخاب مناسب. 1395. زاده، سمهديو آبدانان الهی فرد، ا.، ه.، چهارتنگیاورك-
هاي نوین در . دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوريیازده گونه علف هرز متداول استان خوزستان با تکنیک پردازش تصویر

ن، باوي، ایران.دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستا.1395اردیبهشت22-23. رزيوکشا
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خارجیمقاله هاي ارایه شده در کنفرانس هاي علمی .4

- Elahifard E., Ghanbari A., Rashed Mohassel M. H., Zand E., Mirshamsi Kakhki A. and Mohkami A.

2013. Triazine resistance in Echinochloa colona (junglerice) in Iran. 16th EWRS Symposium, 24-27 June

2013, OndokuzMayis University, Samsun, Turkey.

- Elahifard E., Meyjani S., Kheyrandish S. and Ghanbari A. 2013. Triazine resistance without reduced vigor

in germination ability in Echinochloa colona (junglerice). 16th EWRS Symposium, 24-27 June 2013,

OndokuzMayis University, Samsun, Turkey.

- Elahifard E, Derakhshan A. and Karmollachaab A. 2016. Quantifying effect of osmotic and salt stress on

germination of Egyptian spinach (Corchorus olitorius L.) and Asian spiderflower (Cleome viscosa L.). 7th

International Weed Science Congress, 19-25 June 2016. Prague, Czech Republic.

تالیف کتاب.5

در حال چاپ.،هاکشهاي هرز به علف. مقاومت علف1392زند ا.، باغستانی م. ح. و الهی فرد ا. 

طرح هاي تحقیقاتی.6

و تهیه ALSو ACCase. پی جویی علف هاي هرز مقاوم مزارع گندم شهرستان شوشتر به علف کش هاي بازدارنده 1392الهی فرد ا. -
در حال اجرا.، مالثانی.نقشه پراکنش مزارع آلوده. دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

Corchorus olitoriusهاي هرز طحله (بذر علفزنیاکولوژي جوانه. 1393الهی فرد ا. - L.) و کنجد شیطان (Cleome viscosa

L.( ..در حال اجرا.دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی
گیاهچه و بذر طراحی و توسعه سیستم هاي خبره شناسایی به منظور تشخیص . 1393الهی فرد ا.، مهدوي آبدانان س. و امینی راد م. -

در حال اجرا.دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.. علف هاي هرز مزارع استان خوزستان

راهنمایی و مشاوره پایان نامه.7
هاي خانواده تریازین علف هرز درنه کشهاي مقاوم به علفتودهدر . بررسی مقاومت عرضی منفی1394شمشیرگرزاده ن. -

)Echinochloa colona( در مزارع نیشکر)Saccharum officinarum( .دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد. . راهنماي دوم
.کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی

پایان .)Brassica napusهاي هرز کلزا (هاي شیمیایی و فیزیکی در کنترل علفبررسی کارایی روش. 1395فروزنده س. ع. -
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.د.نامه کارشناسی ارش

Zea mays(ارزیابی کارایی علف کش تاپ رمزون به منظور کنترل علف هاي هرز در مزارع ذرت. 1393شاهی کوتیانی م. -

L. (طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.دانشگاه کشاورزي و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد. مشاور. . استان خوزستان

هاي تحقیقاتیو طرحتکمیلی ان تحصیالت یدانشجوداوري پایان نامه هاي.8
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) بر ویژگی هاي فیزیولوژیک و عملکرد گندم تحت تنش خشکی Znتاثیر محلول پاشی نانو کالت روي (.1392ز. ،سنگیان-
گروه زراعت دانشکده کشاورزي، دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد انتهاي فصل رشد در شرایط آب و هوایی اهواز. 

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.
. بررسی میزان فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) و نیترات در سیب زمینی و پیاز در شهرستان 1392ن. ،ذلوحی جو کار-

دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین ح نباتات و اصالگروه زراعت پایان نامه کارشناسی ارشد دزفول. 
خوزستان.

. بررسی اثر مقادیر نیتروژن مصرفی و تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در دو رقم گندم 1393م. ،قائد امینی-
دانشکده اصالح نباتات گروه زراعت پایان نامه کارشناسی ارشد ) در شرایط آب و هوایی رامهرمز. Triticum durumدوروم (

کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.
Glysine. بررسی اثر کود زیستی ورمی کمپوست، میکوریزا و تنش کم آبی بر رشد و عملکرد سویا (1393ا. ،جهانگیري- max

L. .دانشکده کشاورزي، دانشگاه اصالح نباتات وگروه زراعتان نامه کارشناسی ارشد پای) در کشت دوم در منطقه خرم آباد
کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.

گیاه دارویی استویا عملکرد و کیفیتبیولوژیکی  بروکودهاي شیمیاییهاي نشاکاري، تاریخ. بررسی اثر 1393س. ،داي-
)Stevia rebaudiana Bertoni .گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده پایان نامه کارشناسی ارشد ) در شرایط اقلیمی اهواز

کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.
Brassica napusبررسی تاثیر تاریخ کاشت دیر هنگام و محلول پاشی نیتروژن بر رشد و عملکرد کلزا (. 1393س. ،دوري-

L. .( گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین پایان نامه کارشناسی ارشد
خوزستان.

Menthaنعناع فلفلی (دارویی ) و کود ورمی کمپوست بر گیاه Znپاشی روي (. بررسی تاثیر محلول1393م. ،عباسی بیدلی-

piperita ارشدگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ). پایان نامه کارشناسی
رامین خوزستان.

Brassica napus. مطالعه رقابت بین کلزا (1394زاده، ص. صفرخان- L.هرز پنیرك () و علفMalva parviflora L..(
ورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.پایان نامه کارشناسی ارشدگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشا

رساله دکتري . سازي سبزشدن، گلدهی، تولید و زوال برگ، تجمع و توزیع ماده خشک گیاه جومدل. 1394اشراقی نژاد، م.-
گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.

در 701هاي هرز و عملکرد ذرت سینگل کراس کارون . بررسی اثر الگوي کاشت و تراکم بوته بر کنترل علف1394خاکی، ا. -
منطقه بهبهان. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی 

رامین خوزستان.
Triticum aestivumط ردیفی گندم (. اثر کشت مخلو1394قرینه، م. ح. - L.) و باقال (Vicia faba L.هاي ) بر کنترل علف

هرز و عملکرد در شرایط اهواز. گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
.86-50طرح تحقیقاتی مصوب به شماره خوزستان.

شرکت در کارگاه هاي آموزشی.9

، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.1388آذر 23تا 21، گیاهان مهاجم و کنترل بیولوژیک-
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24تا 22،اندازه گیري باقیمانده آفت کش ها در نمونه هاي محیطی و زیستی با استفاده از روش هاي دستگاهی و زیست سنجی-
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد.،1390شهریور 

، 1391آذر 16، کلروفیل در بررسی تنش هاي غیر زنده و نحوه آنالیز داده هاي فلورسنس حاصل از آناستفاده از فلورسنس -
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.1392شهریور 4، آشنایی با اصول عکاسی از علف هاي هرز-
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، ،1392آذر 13خوزستان، توسعه انرژي هاي نو و تجدیدپذیر در استان-

.مالثانی
.دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی،1392آذر 27ها و راه کارها، هاي فرسوده شهري، چالشبافت-
، مالثانی.دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان،1392دي 15اعضاي هیات علمی، ءآشنایی با معیارها و نحوه ارتقا-
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، . 1392بهمن 7آموزش مقدماتی ارزشیابی و نحوه تکمیل فرم هاي مربوطه، -

مالثانی.
. شرکت کشت و صنعت کارون، شوشتر.1392آبان 14مدیریت علف هاي هرز نیشکر، -
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.. 1393دي 29هاي دانشجویان، آموختهارزیابی -
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.. 1394دي Sketchup ،2آشنایی با نرم افزار سه بعدي -

- Bioinformatics: Theoretical and Practical View, 13 May 2015. Ramin Agricultural and Natural
Resoueces University of Khouzestan, Bavi, Iran.

- The Free Statistical Software R, 31 Agust 2015. Birjand University, Birjand, Iran.
- Integrated weed management: Principles, implementation and herbicide use optimization, 15-17 may

2016. Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

مینار آموزشیبرگزاري کارگاه آموزشی یا ارایه س.10

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین ، 1392آذر 26"مقاومت علف هاي هرز به علف کش ها"مدرس سمینار آموزشی 
، مالثانی.خوزستان

عضویت در مجامع علمی.11

عضو انجمن علوم علف هاي هرز ایران-
نیشکر ایرانفن آوري جمعیت علمیعضو انجمن-

همکاري با مجالت داخلی.12

داور مجله دانش علف هاي هرز ایران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران.-
مجله تحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس.داور -
هاي هرز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.داور مجله فصل نامه بوم شناختی دانش علف-



٨

هاي فرهنگیکارگاه.13

، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.93اردیبهشت 7زن، ورزش، سالمتی، -
، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، 93اریبهشت 8آشنایی با مسائل فرهنگی روز، زن و -

مالثانی.
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی.، 93اردیبهشت 10جاذبه و دافعه امام علی (ع)، -


