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مقاالت ارائه شده در كنگره هاي ملي و بين المللي داخلي:
1

مجيد رحيمي زاده ،علي مرجاني و مهدي رحيمي زاده . 1383 .اثر مقدار و زمان مصرف كود ازته بر عملكرد و تجمع نيترات در گوجه
فرنگي ،دومين كنگره بيولوژي كاربردي( با دامنه بين المللي) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد.

2

مجيد رحيمي زاده ،حميد مدني ،ساسان رضا دوست ،احمدد مهربدان ،عليي مرجياني  .1386 .تجزيده و تحليدا اندرژي در بدوا نهداا داي
كشاورزي و را كار اي افزايش كارآيي انرژي ،ششمين مايش ملي انرژي ،معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ،تهران.

3

علي مرجياني ،عليرضا سو اني دربان ،مجيد رحيمدي زاده . 1386 .بررسدي تيييدرات فندوتيوي و ژندوتيوي صدمات كمدي لوبيدا و م العده
مبستگي آنها با عملكرد از ريق تجزيه عليت ،دومين مايش ملي حبوبات ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوا و تحقيقات.

4

مجيد رحيمي زاده ،عليرضا كوچكي ،حسدين فهيمدي آزاد و عليي مرجياني .1387 .اسدتماده از وسدات تصدميه شدده شدهري ضدرورتي در
راستاي توسعه وايدار شهر مشهد ،سومين كنگره ملي بازيافت و استماده از منابع الدي تجديدد شدونده در كشداورزي ،دانشدگاه آزاد اسدالمي
واحد خوراسگان.

5

مجيد رحيمي زاده ،علي مرجاني  ،حميد مدني ،داود حبيبي .1387 .اثر تدنش خشدكي و مصدرف كود داي ريزميد ي بدر زندي سدازي و
دايت الكتريكي ب ر آفتابگردان ،اولين مايش ملي علوا و تكنولوژي ب ر ايران ،دانشگاه علوا كشاورزي و منابع بيعي گرگان.

6

محمود رضا يزدانی ،محمد رضا توکلو ،مجيد رحيمی زاده و علی مرجيانی .1388 .تداثير تداريک کاشدت و محلدوا واشدی کدود رو بدر
شاخص ا رشد ،عملکرد کمی و کيمی ارقاا روزندی آفتدابگردان در من قده بجندورد ،اولدين کنمدرانف ملدی فيزيولدوژ گيدا ی ايدران،
دانشگاه صنعتی اصمهان.

7

مجيد رحيمی زاده ،کيومرث کالرستاقی ،علی مرجانی ،حميد حاتمی ،زالمرضا سازوار  .1389 .اثر تنش خشکی و مصدرف کود دا
ريز مي بر واکنش ب ر آفتابگردان به شور در مرحله جوانه زنی ،مايش ملی دستاورد ا نوين در توليد گيا ان با منشدا روزندی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.

8

محمود رضا يزدانی ،محمد رضا توکلو ،مجيد رحيمی زاده ،علی مرجانی .1389 .واکنش ارقداا روزندی آفتدابگردان بده تيييدرات زمدان
کاشت و محلوا واشی کود رو  ،مايش ملی دستاورد ا نوين در توليد گيا ان با منشا روزنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.

9

محمود رضا يزدانی ،محمد رضا توکلو ،مجيد رحيمی زاده ،علی مرجانی . 1389 .اثر تيييدرات زمدان کاشدت و محلدوا واشدی رو بدر
عملکرد کمی و کيمی ارقاا روزنی آفتابگردان ،سومين سمينار بين المللی دانه ا روزنی و روزن ا خوراکی ،تهران.

10

ضحی کچرانلو ،علی مرجانی .1390.تاثير کودهای شيميايی و بيولوژيک با پايه نيتروژن و کود آلی بر خصوصيات ييولوژيکی ذرت
شيرين  ،ششمين همايش ملی ايده های نو در کشاورزی .خوراسگان.

11

ضحی کچرانلو ،علی مرجانی .1390.تاثير کودهای شيميايی و بيولوژيک با پايه نيتروژن و کود آلی برعملکرد و اجزاء عملکرد ذرت
شيرين  ،ششمين همايش ملی ايده های نو در کشاورزی .خوراسگان.

12

علی مرجانی  ،محمد فارسی  ،اسالا مجيد روان ،محمد رسولی .1392 .بررسی الگو بيان ژنها  ACCسنتتازو  EREBPدر
مراحا رشد رويشی و زايشی نخود در واسک به تنش خشکی .سيزد مين كنگره ملی و اولين کنگره بين المللی ژنتيک ايران .تهران
نرگف اميري ،مجيد رحيمی زاده ،علی مرجانی .1392 .اثر محلوا واشی کود وتاسه بر واکنش يبريد اي رت دانه اي بده تدنش خشدکی.
مايش ملی ودافند زير عاما در بخش کشاورز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشا.

14

مجيد رحيمی زاده ،فرشاد فيروزه ،علی مرجانی .1394 .اثر محلولواشی رو و آ ن بر واکنش رت علوفه ا به تنش خشکی .نخسدتين
مايش ملی دستاورد ا نوين در علوا زيستی و کشاورز  ،دانشگاه زابا.

15

اا کلثوا يزدانی ،علی مرجانی ،مجيد رحيمی زاده .1395 .بررسی تاثير کود ا زيستی نيتروکسين ،بارور( MOG ،2مولتی ولدی آندزيا
ارگانيک) در تاريک کشت مختلف بر عملکرد و اجزا عملکرد رت .دومين کنگره بين المللی و چهارد مين کنگره ملی علوا زراعت و
اصالح نباتات ايران .دانشگاه گيالن .رشت.

16

فا مه ناهر  ،علی مرجانی ،مجيد رحيمی زاده . 1395 .بررسی اثر فسمر و مندابع مختلدف رو بدر عملکدرد و اجدزا عملکدرد گوجده
فرنگی .دومين کنگره بين المللی و چهارد مين کنگره ملی علوا زراعت و اصالح نباتات ايران .دانشگاه گيالن .رشت.
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مقاالت ارائه شده در کنفرانس بين المللي خارجی:
نام کنفرانس

عنوان مقاله

International conference on
sustainable Agriculture
)(Yogyakarta
Indonesia
January 17-18
2017

Response of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes to Drought stress
at different Growth stages

مقاالت چاپ شده در نشريات علمي پژوهشي
1

علي مرجاني ،محمد فارسي و مجيد رحيمي زاده .1385 .بررسي تحما به خشكي ده ژنوتيپ نخود در مرحله جوانه زنددي
با استماده از ولي اتيلن گاليكوا ، 6000مجله علوا كشاورزي ،صمحات .17-29

2

علی مرجانی  ،محمد فارسی ،اسالم مجيدی هروان و علی گنجعلی .1392 .بررسی پاسخ به تنش خشکی در مراحل
فنولوژيکی رشد و نمو نخود زراعی .مجله زراعت و اصالح نباتات ايران.

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي بين المللي
Malihe Mehrdelan, Ali Marjani, Maryam Raihani, Taheteh Ragbar.2013. Reviewing Changes of
Yield Relationship with Yield Components of Promising Genotypes of Rainfed Barley by Path Analysis.

1

International Journal of Farming and Allied Sciences.
Ali Marjani, Mohamad Farsi, Eslame Majidi hervan, Ali Gangeali. 2014. Comparative analysis of
LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in Chickpea phonological different stages.

International Journal of Biosciences.
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