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جالل جليليان ،سيد علي محمد مدرس ثانوی ،سيد حسين صباغپور .1383 .اثر تراکم بوته و آبياری تکميلي بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و
ميزان پروتئين چهار رقم نخود در شرایط دیم .علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان.1-9 :)5(12 .
جالل جليليان ،سيد علي محمد مدرس ثانوی  ،احمد اصغرزاده ،و محسن فرشادفر .1386.ویژگيهای کيفي بذر آفتابگردان در واکنش به
باکتریهای افزاینده رشد گياه در شرایط تنش آبي .پژوهش کشاورزی :آب ،خاک و گياه در کشاورزی.185-195 :)4(7 .
یعقوب حبيب زاده ،محمد رضا زردشتي  ،جالل جليليان و عليرضا پيرزاد .1391 .اثر ميکوریزا آربوسکوالر بر شاخصهای رشد و عملکرد
دانه ماش )  ( Vigna radiata (L.)Wilczkتحت تنش کمآبي .مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعي آب و
خاک69-57:)60(16.
اميد محسن نيا ،و جالل جليليان . 1391 .اثر تنش خشکي و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus
 .)tinctoriusنشریه بوم شناسي کشاورزی.245-235 :)3(4 .
یعقوب حبيب زاده ،محمد رضا زردشتي  ،عليرضا پيرزاد ،جاللجليليان ،عليرضا عيوضي و حيدر طایفه رضایي .1392 .اثر ميکوریزا
آربوسکوالر بر کارآیي مصرف آب و عملکرد دانه ماش در شرایط تنش آبي .نشریه زراعت (مجله پژوهش و سازندگي).68-79 :100.
یعقوب حبيب زاده ،محمد رضا زردشتي  ،عليرضا پيرزاد ،جاللجليليان .1392 .اثر ميکوریزا آربوسکوالر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش
تحت تنش کم آبي .نشریه زراعت (مجله پژوهش و سازندگي)38-47 :100.

 .26پریناز کوهنورد ،جالل جلیلیان و علیرضا پیرزاد .1390 .اثر محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم
کوددهی شیمیایی و ارگانیک .دانش زراعت15-25 :6 .
 .27جالل جلیلیان ،عظیمه خاده و علیرضا پیرزاد .1394 .اثر محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی
شیمیایی و ارگانیک .به زراعی کشاورزی725-732 .)3(16 .
 .28اعظم قربانی ،جالل جلیلیان ،رضا امیرنیا .1391 .اثر پیش تیمار بذر و سوپر جاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود
تیپ کابلی .پژوهش در گیاهان زراعی52-60 :)1(1 .
 .29ادریس خوان پایه ،جالل جلیلیان . 1391 .اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و پیش تیمار بذر بر برخی خصوصیات
مرفولوژی و عملکرد نخود دیم .پژوهش در گیاهان زراعی44-52:)2(1 .
 .30علیرضا پیرزاد و جالل جلیلیان .1393 .جبران کاهش تولید بیوماس ماش سبزVigna radiate L) (.ناشی از قطع آبیاری با
کاربرد مقادیر مختلف زئولیت .پژوهش در اکوسیستم های زراعی.27-39 :)1(3 .
 .31جالل جلیلیان و راضیه خلیل زاده .1393 .اثر محلول پاشی اوره و برخی محرک های رشد بر عملکرد ماش و جوانه زنی بذور
حاصله تحت تنش شوری .پژوهش در علوم زراعی.59-74 :)5(20 .
 .32منیر نظری ،سیف اهلل فالح ،شهرام کیانی و جالل جلیلیان .1393 .تأثیر ترکیب کودهای شیمیایی و زیستی بر میزان
کادمیوم و پارامترهای رشدی گیاه دارویی شنبلیله در یک خاک آلوده به کادمیوم .مدیریت خاک و تولید پایدار.
.215-231:)3(4
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 .33جالل جلیلیان .1394 .سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم .به زراعی کشاورزی:)4(16 .
.819-828
 .34امید محسن نیا و جالل جلیلیان .1392 .اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت
رژیمهای مختلف آبیاری .تولید گیاهان زراعی.219-230 :6 .
 .35جالل جلیلیان و نبی خلیلی اقدم .1394 .تاثیر دماهای متناوب بر سرعت جوانه زنی بذر منداب ):)1(2. (Eruca sativa
.127-133
 .36اسماعیل رضائی چیانه ،جالل جلیلیان ،الناز ابراهیمیان ،سید محمد سیدی .1394 .اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و
کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری .به زراعی کشاورزی.775-788 :)3(17 .
 .37سعید حیدرزاده و جالل جلیلیان .1393 .تغییرات عملکرد گیاهان پوششی در کشت مخلوط با گلرنگ (

Carthamus

)tinctorius L.تحت سامانههای مختلف کودی و آلودگی به علفهای هرز .پژوهش در گیاهان زراعی.38-49 :)1(2 .
 .38علیرضا پیرزاد ،یعقوب حبیب زاده و جالل جلیلیان .1393 .تغییرات عملکرد دانه ماش ( ) Vigna radiata Lدر همزیستی با
قارچ های میکوریزا تحت تنش رطوبتی .پژوهش در گیاهان زراعی.33-43 :)2(2 .
 .39موسی ایزدخواه شیشوان ،مهدی تاجبخش شیشوان ،جالل جلیلیان ،بهمن پاسبان اسالم .1394 .واکنش شاخص های
فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار واندازه بذر ژنوتیپ های پیاز) .(Allium cepa L.نشریه
پژوهشهای زراعی ایران.766-785 :)4(13 .
 .40جالل جلیلیان و سعید حیدرزاده .1394 .اثر گیاهان پوششی ،کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ
) .(Carthamus tinctoriusدانش کشاورزی و تولید پایدار.71-85:)4(25 .
 .41نصرت اله عباسی ،جالل جلیلیان و محمد جواد زارع .1395.ارزیابی کارایی باکتری  Azospirillumدر تلقیح جداگانه و در
ترکیب با باکتری حل کننده فسفات  Bacillus megateriumبر کاهش اثر تنش شوری در گیاه ماش .نشریه فیزیولوژی
محیطی گیاهی.26-40 :41 .
 .42نبی خلیلی اقدم و جالل جلیلیان .1394 .تعیین دمای کاردینال جوانهزنی بذر ماشک سردسیری و گرمسیری .علوم و
تحقیقات بذر ایران.37-43 :)1(2 .
 .43جالل جلیلیان ،رضا امیرنیا ،اسماعیل قلی نژاد ،سحر عباس زاده .1395 .تاثیر آبیاری تکمیلی و پیش تیمار بذر بر عملکرد،
اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه .به زراعی کشاورزی.637-625 :)3(18 .
 .44موسی ایزدخواه شیشوان ،مهدی تاج بخش ،جالل جلیلیان و بهمن پاسبان اسالم .1395 .اثر روش های مختلف پیش تیمار و
اندازه بذر بر عملکرد اجزا عملکرد و برخی ویژگی های مرتبط با انبارمانی سوخ نژادگان های پیاز خوراکی .علوم و فنون
باغبانی ایران.117-134 :1 .
 .45راضیه خلیل زاده ،رئوف سیدشریفی و جالل جلیلیان .1395 .اثر سایکوسل و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی،
سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط محدودیت آب .فیزیولوژی گیاهان زراعی.41-61 :31 .
 .46موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان؛ جالل جلیلیان؛ بهمن پاسبان اسالم .1395.بررسی تأثیر پیشتیمار و
اندازهی بذر بر ویژگیهای کمی و کیفی دو ژنوتیپ پیاز خوراکی ( .)Allium cepa L.تولیدات گیاهی.15-4:30 .
 .47سعید حیدرزاده و جالل جلیلیان  .1395 .نقش گیاهان پوششی در تغییر وزن خشک علف های هرز و عملکرد گلرنگ
)(Carthamus tinctorius L.متاثر از منابع کودی .اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی791-807:)4(40 .
 .48رضا امیرنیا ،جالل جلیلیان ،اسماعیل قلی نژاد و سحر عباس زاده .1396 .تاثیر آبیاری تکمیلی و پیش تیمار بذر بر صفات
کیفی ،عملکرد علوفه تر و خشک ماشک رقم دیم مراغه .علوم آب و خاک(.پذیرش).
 .49محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد و جالل جلیلیان .1396 .برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر
عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل .زراعت دیم ایران.224-203 :2 .
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 .50موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ بهمن پاسبان اسالم و جالل جلیلیان .1396 .واکنش عملکرد تک بوتۀ
سوخ ،محتوای سبزینه و غلظت رنگیزههای نورساختی رقمهای پیاز خوراکی ( ).Allium cepa Lبه پیشتیمار و اندازۀ
بذر .نشریه علوم گیاهان زراعی ایران.633-644 :)4(47.
 .51موسی ایزدخوان شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان؛ بهمن پاسبان اسالم و جالل جلیلیان .1396 .تاثیر بذر و پیشتیمار
آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی ( .).Allium cepa Lپژوهشهای تولید گیاهی.96-75 :)4(23.
 .52راضیه خلیل زاده ،رئوف سید شریفی و جالل جلیلیان .1396 .برهمکنش سایکوسل و کودهای زیستی بر عملکرد و برخی
خصوصیات اگروفیزیولوژیک گندم در شرایط شوری خاک .تنشهای محیطی در علوم زراعی.425-443:)3(10 .
 .53جالل جلیلیان و سعید حیدرزاده .1396 .بررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و قابلیت نخود

سیاه ( Cicer arietinum

 ).Lدر سرکوب علفهای هرز در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی .زراعت دیم ایران.85-67 :)1(6 .
 .54راضیه خلیل زاده ،رئوف سید شریفی ،جالل جلیلیان .1396 .تأثیر سایکوسل و تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد بر
عملکرد ،شاخصهای فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم در شرایط محدودیت آبی .فرایند و کارکرد
گیاهی.266-247 :)6(21 .
 .55سجاد رحیمی ،علیرضا پیرزاد  ،جالل جلیلیان ،مهدی تاجبخش .1396 .تغییرات عناصر غذایی و زیست توده همیشه بهار
( )Calendula officinalis Lتحت تنش کمبود آب و منابع شیمیایی و زیستی فسفر .فرایند و کارکرد گیاهی.
.195-185:)6(21
 -مقالههاي ارائه شده در مجامع علمي و كنگرهها:

-1جالل جليليان ،مجيد آقا عليخاني ،و حميد رضا بلوچي .1381 .تثبيت بيولوژیکي نيتروژن چشم اندازی نوید بخش برای کشاورزی پایدار .مجموعة
چکيده مقاالت همایش راهکارهای توسعة کشاورزی پایدار در ایران .دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ورامين -پيشوا .ص .5
-2جالل جليليان ،و سيد علي محمد مدرس ثانوی .1381 .راهکارهای بهبود و توسعة کشت گندم در مناطق دیم .مجموعة چکيده مقاالت اولين
کنگره بين المللي گندم .تهران.ص .45
-3حميد رضا بلوچي  ،مجيد آقا عليخاني ،و جالل جليليان .1381 .چالش های جهاني در زمينة کشاورزی پایدار و جایگاه آن در کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه .مجموعة چکيده مقاالت همایش راهکارهای توسعة کشاورزی پایدار در ایران .دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ورامين -پيشوا .ص
.20
-4ميرنيا ،س .خ .مدرس ثانوی ،س .ع .م و جليليان ،ج .1383 .ارزیابي اثر سطوح مختلف کود اوره بر خصوصيات کيفي دو رقم برنج (خزر و نعمت).
مجموعة چکيدة مقاالت هشتمين کنگرة علوم زراعت و اصالح نياتات ایران .دانشگاه گيالن .ص .451
-5بلوچي  ،ح .مدرس ثانوی ،س .ع .م .طهماسبي سروستاني ،ز و جليليان ،ج .1381 .راهبردهای کاهش مصرف سموم و کودهای شيميائي و تغييرات
مورد نياز جهت رسيدن به کشاورزی پایدار کم نهاده .مجموعة چکيده مقاالت همایش راهکارهای توسعة کشاورزی پایدار در ایران .دانشگاه آزاد
اسالمي ،واحد ورامين -پيشوا .ص .21
-6جليليان ،ج و کوشش صبا ،م . 1383 .کودهای بيولوژیکي و کشاورزی پایدار .مجموعة چکيده مقاالت دومين همایش دانشجویان کشاورزی ایران.
دانشگاه تربيت مدرس .ص.183 .
-7خليفه ،ر .اشيدی ،د .مقصودی ،ا .ا و جليليان ،ج .1385 .بررسي تاثير زمان مصرف نيتروژن و آهن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانهای .مجموعة
چکيدة مقاالت نهمين کنگرة علوم زراعت و اصالح نياتات ایران .دانشگاه تهران .ابوریحان .ص .79
-8جليليان ،ج و مدرس ثانوی ،س .ع .م .1383 .بررسي تغييرات مراحل نمو ،خصوصيات مرفولوژیکي و ميزان پروتئين چهار رقم نخود تحت تأثير
تراکم بوته و آبياری تکميلي .مجموعة چکيده مقاالت دومين همایش دانشجویان کشاورزی ایران .دانشگاه تربيت مدرس .ص.358 .
-9کوشش صبا ،م .ارزاني ،ک و جليليان ،ج .1384 .استراتژی کاربرد دیاکسيد کربن در گلخانههای تجاری .مجموعة چکيده مقاالت اولين همایش
تکنولوژی توليدات گلخانهای .دانشگاه گيالن .ص .451
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-10جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م و صباغپور ،س.ح و خليفه ،ر . 1384.واکنش کمي و کيفي چهار رقم نخود به تراکم بوته و آبياری تکميلي.
مجموعة چکيده مقاالت اولين همایش تخصصي حبوبات ایران .مشهد .ص .47
-11ميرنيا ،س .خ .جليليان ،ج و مدرس ثانوی ،س .ع .م .1383 .بررسي اثر سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و خصوصيات
مرفولوژیکي دو رقم برنج  .مجموعة چکيدة مقاالت هشتمين کنگرة علوم زراعت و اصالح نياتات ایران .دانشگاه گيالن.
-12سرفرازی ،ش .زارع ،چ ،مدرس ثانوی ،س .ع .م و جليليان ،ج .1381 .اثر نيترات پتاسيم بر جوانه زني بذر دو رقم یونجه یکساله .مجموعة چکيدة
مقاالت هفتمين کنگرة علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ،موسسة تحقيقات اصالح و تهية نهال و بذر ایران ،کرج ،ص. 730
-13کوشش صبا ،م و جليليان ،ج .1383 .فيتوکالتينها و نقش آنها در مقاومت گياهان به عناصر سمي .مجموعة چکيده مقاالت دومين همایش
دانشجویان کشاورزی ایران .دانشگاه تربيت مدرس.
-14مدرس ثانوی ،س .ع .م .جليليان ،ج .سرفرازی ،ش و زارع ،چ  .1381.اثر اسيد سولفوریک بر جوانه زني بذر دو رقم یونجه یکساله .مجموعة
چکيدة مقاالت هف تمين کنگرة علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ،موسسة تحقيقات اصالح و تهية نهال و بذر ایران ،کرج ،ص.397
-15جليليان ،ج و مدرس ثانوی ،س .ع .م .1383 .واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود دیم به آبياری تکميلي و تراکم بوته .مجموعة چکيدة
مقاالت هشتمين کنگرة علوم زراعت و اصالح نياتات ایران .دانشگاه گيالن .ص .358
-16جليليان ،ج .اصغرزاده ،ا .مدرس ثانوی ،س .ع .م .و فرشادفر ،م .1386 .اثر باکتریهای محرک رشد گياه ) (PGPRبر عملکرد آفتابگردان در
شرایط تنش رطوبتي .اولين همایش ملي ميکروبيولوژی کاربردی ایران .تهران .دانشگاه الزهرا.
-17جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .اصغرزاده ،ا .و فرشادفر ،م .1386 .تغييرات روغن ،امگا  ،6امگا  9و اسيدهای چرب اشباع آفتابگردان در
واکنش به ترکيب کودهای زیستي و شيميایي در شرایط تنش رطوبتي .دومين سمينار علمي کاربردی دانههای روغني و روغن های نباتي ایران.
تهران.
-18جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .اصغرزاده ،ا .و فرشادفر ،م .1386 .اثر تلفيقي کودهای زیستي (ازتوباکتر و آزوسپریليوم) و سطوح مختلف
کود اوره بر خصوصيات کيفي آفتابگردان در شرایط تنش رطوبتي .دهمين کنگره علوم خاک ایران .پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه
تهران.
-19جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .اصغرزاده ،ا .و فرشادفر ،م .1387 .اثر تلقيح کنندههای ميکروبي (ازتوباکتر و آزوسپریليوم) و تنش خشکي
بر ترکيب اسيدهای چرب آفتابگردان .دهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران .موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ،کرج.
-20جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .اصغرزاده ،ا .و فرشادفر ،م .1388 .بررسي وضعيت فلورسانس و ميزان کلروفيل برگ آفتابگردان به
کودهای زیستي در سطوح مختلف تنش رطوبتي .اولين همایش ملي تنشهای محيطي در علوم کشاورزی .دانشگاه بيرجند.
-21جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .1388 .بررسي تغييرات رشد و نمو آفتابگردان در واکنش به کودهای زیستي و رژیمهای مختلف آبياری .
اولين همایش ملي تنشهای محيطي در علوم کشاورزی .دانشگاه بيرجند.
-22جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .اصغرزاده ،ا .1388 .اثر رژیمهای مختلف آبياری و کودهای کودهای زیستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد
آفتابگردان .همایش ملي گياهان دانه روغني .دانشگاه صنعتي اصفهان.
-23جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .و فرشادفر ،م .1388 .اثر باکتریهای افزاینده رشد گياه بر ترکيب اسيدهای چرب آفتابگردان در شرایط تنش
کم آبي .همایش ملي گياهان دانه روغني .دانشگاه صنعتي اصفهان.
-24جليليان ،ج .مدرس ثانوی ،س .ع .م .اصغرزاده ،ا .1388 .واکنش اسموليتهای برگ آفتابگردان به کودهای زیستي در سطوح مختلف تنش
رطوبتي .همایش ملي گياهان دانه روغني .دانشگاه صنعتي اصفهان.
-25حبيب زاده ،ی .زردشتي ،م .ر .پيرزاد ،ع .جليليان ،ج و زراع ،م ج .1389 .اثر قارچهای ميکوریزا بر شاخص رشد و عملکرد دانه ماش تحت تنش
کم آبي .چکيده مقاالت سومين همایش ملي حبوبات .کرمانشاه.
-26حبيب زاده ،ی .زردشتي ،م .ر .پيرزاد ،ع .جليليان ،ج و زراع ،م ج .1389 .اثر ميکوریزا آربوسکوالر بر عملکرد دانه  ،اجزاء عملکرد و صفات گياهي
ماش در شرایط تنش کم آبي .چکيده مقاالت سومين همایش ملي حبوبات .کرمانشاه.
-27جليليان ،ج .نجف آبادی ،آ .و جوان قليلو ،م .1389 .اثر باکتری سودوموناس فلورسنس بر جوانهزني بذور ماش در شرایط تنش کمآبي .چکيده
مقاالت سومين همایش ملي حبوبات .کرمانشاه.
-28جليليان ،ج و اميرنيا ،ر . 1389 .مطالعه تنوع ميکروبي خاک با استفاده از اسيدهای چرب فسفوليپيدی .همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر
کشاورزی و محيط زیست .اروميه.
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-29جليليان ،ج .1389 .کاربرد روش  DGGEدر مطالعه تنوع ميکروبي خاک .همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
اروميه.
-30حبيب زاده ،ی .زردشتي ،م .ر .جليليان ،ج .پيرزاد ،ع .و حسن زاده قورت تپه ،ع .1389 .بررسي اثر ميکوریزا بر روند رشد بوته و عملکرد دانه ماش
تحت تنش خشکي .همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست .اروميه.
-31حبيب زاده ،ی .زردشتي ،م .ر .پيرزاد ،ع .جليليان ،ج .و حسن زاده قورت تپه ،ع .1389 .اثر ميکوریزا آربوسکوالر بر درصد و عملکرد پروتئين ماش
تحت تنش کم آبي .همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست .اروميه.
-32جليليان ،ج .1389 .بررسي برخي از شاخص های جوانه زني گياه دارویي بادرشبو در واکنش به کودهای زیستي سودوموناس و ازتوباکتر در
شرایط تنش شوری .همایش ملي گياهان دارویي .جهاد دانشگاهي واحد مازندران.
 -33جليليان ،ج .1390 .ارزیابي پایداری اکولوژیکي نظام زراعي گندم-چغندرقند در شرایط اقليمي نقده .همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر
کشاورزی و محيط زیست .اروميه.
-34جليليان ،ج .1390 .اثر عصاره کودهای آلي (کمپوست زباله شهری و گياهي) بر خصوصيات جوانهزني نخود .پنجمين همایش یافتههای پژوهشي
کشاورزی (غرب کشور) .دانشگاه کردستان.
-35محسن نيا ،ا و جليليان ،ج .1390.اثر زمان قطع آبياری و سيستمهای مختلف حاصلخيزی خاک بر برخي صفات زراعي گلرنگ .پنجمين همایش
یافتههای پژوهشي کشاورزی (غرب کشور) .دانشگاه کردستان.
-36محسن نيا ،ا و جليليان ،ج .1390.اثر رژیمهای مختلف آبياری بر روابط بين عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف تغذیه گياهي.
پنجمين همایش یافتههای پژوهشي کشاورزی (غرب کشور) .دانشگاه کردستان.
-37جليليان ،ج .1390 .بررسي اثر هيدروپرایمينگ بذر بر بهبود جوانهزني و رشد گياهچه ماش تحت شرایط تنش کمآبي .چهارمين همایش ملي
حبوبات ایران .مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان مرکزی.
-38جليليان ،ج .1390 .ارزیابي ميزان تنفس چهار رقم نخود در مرحله جوانهزني و رشد گياهچه .چهارمين همایش ملي حبوبات ایران .مرکز تحقيقات
کشاورزی و منابع طبيعي استان مرکزی.
-39قرباني ،ا .جليليان ،ج .اميرنيا ،ر .و زردشتي ،م.ر .1390 .بررسي برخي صفات زراعي نخود دیم در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پرایمينگ و
سوپرجاذب .چهارمين همایش ملي حبوبات ایران .مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان مرکزی.
-40حامد دلخوشي و جالل جليليان .1391 .تغييرات ميزان روغن و پروتئين ذرت در واکنش به روشهای تيمار بذر و استعمال برگي کودهای زیستي و
آلي .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-41حامد دلخوشي و جالل جليليان .1391 .اثر بذرمال و تغذیه برگي کودهای زیستي و آلي بر برخي صفات زراعي ذرت .دومين همایش ملي تنوع
زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-42حامد دلخوشي و جالل جليليان .1391 .اثر روشهای تيمار بذر و محلول پاشي کودهای زیستي و آلي بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت .دومين
همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-43راضيه خليل زاده ،مهدی تاج بخش و جالل جليليان .1391 .بررسي اثر محلولپاشي عصاره کودهای آلي ،بيولوژیک و اوره بر شاخصهای
مورفولوژیک ریشه ماش در شرایط گلخانه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-44راضيه خليل زاده  ،مهدی تاج بخش و جالل جليليان .1391 .تغييرات خصوصيات مورفولوژیک اندام هوایي ماش تحت تأثير محلولپاشي عصاره
کودهای آلي ،بيولوژیک و اوره .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-45وحيد اکبری پابندی ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان .1391 .تاثير مقادیر مختلف زئوليت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز ( Vigna
)radiate L.تحت شرایط خشکي پایان فصل .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-46وحيد اکبری پابندی ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان .1391 .تاثير قطع ابياری در مراحل مختلف رشد روی ویژگي های مورفولوژیک و
شاخص برداشت ماش سبز با کاربرد مقادیر مختلف زئوليت .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-47پریناز کوهنورد ،جالل جليليان ،عليرضا پيرزاد .1391 .تاثير محلول پاشي عناصر کم مصرف و سيستم های مختلف کشت بر روابط بين
صفات زراعي گلرنگ .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-48پریناز کوهنورد ،جالل جليليان ،عليرضا پيرزاد .1391 .تغييرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثير محلول پاشي عناصر ریزمغذی در
نظام های رایج و اکولوژیک .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
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-49پریناز کوهنورد ،جالل جليليان ،عليرضا پيرزاد .1391 .اثر تغذیه برگي و نظام های مختلف زراعي بر برخي صفات مورفولوژیک گلرنگ.
دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-50علي رنجبر ،عليرضا پيرزاد ،ایرج برنوسي ،جالل جليليان ،جميله عظيمي .1391 .تاثير تنش کم آبي بر نحوه جوانه زني ارقام مختلف گياه کلزا
در شرایط آزمایشگاه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-51علي رنجبر ،عليرضا پيرزاد ،ایرج برنوسي ،جالل جليليان ،جميله عظيمي .1391 .تاثير تنش کم آبي بر تنظيم کننده های اسمزی در ارقام
مختلف گياه کلزا در شرایط گلخانه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-52علي رنجبر ،عليرضا پيرزاد ،ایرج برنوسي ،جالل جليليان ،جميله عظيمي .1391 .تاثير تنش کم آبي بر رنگيزه های فتوسنتزی ارقام مختلف
گياه کلزا در شرایط گلخانه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-53علي رنجبر ،عليرضا پيرزاد ،ایرج برنوسي ،جالل جليليان ،جميله عظيمي .1391 .تاثير تنش کم آبي بر مرحله چهار برگي رشد ارقام مختلف
گياه کلزا در شرایط گلخانه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-54علي رنجبر ،عليرضا پيرزاد ،ایرج برنوسي ،جالل جليليان ،جميله عظيمي .1391 .تاثير تنش کم آبي بر ميزان بازگشت گياهچه های ارقام
مختلف گياه کلزا در شرایط آزمایشگاه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست.
-55جالل جليليان ،اميد محسن نيا .1391 .بررسي روابط بين عملکرد و برخي صفات کيفي گلرنگ تحت تاثير رژیم های مختلف آبياری و
سيستم های مختلف حاصلخيزی خاک .دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.
-56اميد محسن نيا ،جالل جليليان .1391 .ارزیابي خصوصيات جوانه زني بذور گلرنگ توليد شده تحت شرایط سيستم های مختلف حاصلخيزی
خاک و قطع آبياری در مزرعه .دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.
-57جالل جليليان .1391 .اثر نيترات پتاسيم بر خصوصيات جوانه زني بذور گلرنگ در شرایط تنش کم آبي .دوازدهمين کنگره علوم زراعت و
اصالح نباتات ایران
-58راضيه خليل زاده ،مهدی تاجبخش ،جالل جليليان .1391 .اثر محلول پاشي عصاره کودهای آلي ،بيولوژیکي و وره بر روابط بين خصوصيات
مورفولوژیک ریشه و اندام هوایي گياه ماش .دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.
-59علي رنجبر ،عليرضا پيرزاد ،ایرج برنوسي ،جالل جليليان ،جميله عظيمي .1391 .تاثير تنش کم آبي بر خصوصيات مورفولوژیک ارقام مختلف
گياه کلزا در شرایط آزمایشگاه .دومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-60ادریس خوان پایه ،جالل جليليان .1391 .اثر سيستم های مختلف خاک ورزی و پيش تيمار بذر بر برخي خصوصيات مرفولوژیکي و ميزان
گره زایي ریشه نخود .دومين همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-61ادریس خوان پایه ،جالل جليليان .1391.بررسي روابط بين عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت تأثير سيستم های مختلف خاک ورزی و
پيش تيمار بذر .دومين همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-62جالل جليليان و ادریس خوان پایه .1391 .اثر شيب زمين و منابع مختلف تغذیه گياهي بر روابط بين عملکرد و اجزای عملکرد گندم .دومين
همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-63جالل جليليان و ادریس خوان پایه .1391.بررسي عملکرد گندم در شرایط شيب های متفاوت و کاربرد تيمارهای مختلف کودی .دومين
همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-64عظيمه خاده ،جالل جليليان و عليرضا پيرزاد .1392 .بررسي اثر نظامهای تغذیه گياهي و محلولپاشي آهن و روی بر روابط بين عملکرد و
اجزای عملکرد ماش .ششمين همایش یافته های پژوهشي کشاورزی – دانشگاه کردستان
-65عظيمه خاده ،جالل جليليان و عليرضا پيرزاد .1392 .بررسي برخي صفات کمي ماش در واکنش به کاربرد نظامهای جداگانه و تلفيقي تغذیه
شيميایي ،ارگانيک و محلولپاشي آهن و روی .ششمين همایش یافته های پژوهشي کشاورزی-دانشگاه کردستان
-66ستاره محمد جعفری سردرودف ،مراد جعفری ،امير فياض مقدم و جالل جليليان .1392 .بيان فزاوان تنش-القایي ژن  mtlDتحت کنتزل
راه انداز  rd29Aآرابيدوپسيس در گياهان تزاریخته چغندر قند تحت تنش خشکي .هشتمين همایش بيوتکنولوژی جمهوری اسالمي و
چهارمين همایش ملي امنيت زیستي
-67ستاره جعفری سردرود ،مراد جعفری ،امير فياض مقدم ،جالل جليليان .1392 .بيان تنش -القایي ژن  mtlDدر گياهان تراریخته چغندرقند
تحمل به تنش شوری را افزایش مي دهد .هشتمين همایش بيوتکنولوژی جمهوری اسالمي و چهارمين همایش ملي امنيت زیستي
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-68سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393.اثر نظام های مختلف کودی و گياه پوششي ماشک بر روند تغييرات وزن تر علف های هرز در زراعت
گلرنگ .همایش ملي مباحث نوین در کشاورزی.
-69سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .اثر گياهان پوششي بر زیست توده علف های هرز در زراعت پرنهاده گلرنگ .همایش ملي مباحث
نوین در کشاورزی
-70آذین نجف آبادی ،جالل جليليان و محمدرضا زردشتي .1393 .اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر ميزان علوفه توليدی گلرنگ/گاودانه
تحت سيستم های مختلف کاشت .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-71آذین نجف آبادی ،جالل جليليان و محمدرضا زردشتي .1393 .بررسي روابط بين عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در کشت مخلوط با
گاودانه تحت سيستم¬ها و الگوهای مختلف کشت .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-72آذین نجف آبادی ،جالل جليليان و محمدرضا زردشتي .1393 .اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ/گاودانه بر روابط بين عملکرد و
اجزای عملکرد گاودانه تحت نظامهای متفاوت کشت .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-73سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .اثر سيستمهای کودی و گياه پوششي خلر بر بيوماس تر علفهای هرز گلرنگ .سومين همایش ملي
تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-74سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .اثر همجواری گياهان پوششي در زراعت گلرنگ بر زیست توده علفهای هرز تحت سيستم کودی
متوسطنهاده .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-75سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .اثر گياهان پوششي و سيستم کودی کمنهاده بر زیست توده علفهای هرز در زراعت گلرنگ.
سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-76مستوره صالحي ،جالل جليليان ،رضا اميرنيا .1393 .بررسي تأثير کودهای بيولوژیک و زمان¬های برداشت بر برخي خصوصيات کمي نعناع
فلفلي .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-77مستوره صالحي ،رضا اميرنيا ،جالل جليليان .1393 .واکنش برخي از خصوصيات رویشي نعناع فلفلي به کودهای زیستي و شيميایي در
زمان¬های مختلف برداشت .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-78مستوره صالحي ،رضا اميرنيا ،جالل جليليان .1393 .تغييرات خصوصيات مورفولوژیک نعناع فلفلي تحت تأثير کود بيولوژیک و کود دامي در
زمان¬های مختلف برداشت .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-79سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .بررسي واکنش رشدی علفهای هرز در زراعت گلرنگ تحت سيستمهای مختلف تغذیه و گياه
پوششي .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-80سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .بررسي روند تجمع بيوماس علفهای هرز در زراعت گلرنگ تحت سيستمهای کودی و گياه پوششي
شبدر .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-81سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .اثر گياهان پوششي بر زیست توده علفهای هرز در زراعت گلرنگ تحت سيستم کودی ارگانيک.
سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-82جالل جليليان و سعيد حيدرزاده .1393 .اثر سيستمهای کودی و گياه پوششي ماشک بر وزن خشک علفهای هرز در زراعت گلرنگ .اولين
کنگره بين المللي و سيزدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-83عليرضا پيرزاد ،توران نصيری و جالل جليليان .1393 .اثر سطوح مختلف آبياری و کود نيتروژن بر خصوصيات علوفه ساليکورنيا .اولين کنگره
بين المللي و سيزدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-84عليرضا پيرزاد ،توران نصيری و جالل جليليان .1393 .اثر سطوح مختلف آبياری و کود نيتروژن بر برخي خصوصيات فيزیولوژیک ساليکورنيا.
اولين کنگره بين المللي و سيزدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-85جالل جليليان و سعيد حيدرزاده .1393 .اثر گياهان پوششي بر زیست توده علفهای هرز گلرنگ .اولين کنگره بين المللي و سيزدهمين کنگره
علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-86جالل جليليان .1393 .اثر شيب مزرعه بر تغييرات وزن خشک تجمعي برگ گندم تحت تاثير منابع مختلف کودی .کنگره ملي خاک و محيط
زیست
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-87جالل جليليان .1393 .بررسي تغييرات عملکرد گندم در واکنش به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شيبهای متفاوت مزرعه .کنگره ملي
خاک و محيط زیست
-88جالل جليليان .1393 .بررسي روند تغييرات وزن خشک تجمعي ساقه گندم در واکنش به کاربرد منابع متفاوت کودی تحت سطوح مختلف
شيب .کنگره ملي خاک و محيط زیست
-89جالل جليليان .1393 .اثر نوع کود بر روند تجمع زیست توده گندم تحت شيبهای مختلف مزرعه .کنگره ملي خاک و محيط زیست
-90وحيد اکبری پابندی ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان .1393 .تاثير مقادیر مختلف زئوليت روی عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژیک ماش
سبز طي سطوح مختلف قطع آبياری .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثير آن بر کشاورزی و محيط زیست
-91وحيد اکبری پابندی ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان .1393 .ورمي کمپوست و تاثير آن بر روی خاک و گياه .سومين همایش ملي تنوع زیستي
و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-92وحيد اکبری پابندی ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان .1393 .تاثير مقادیر مختلف زئوليت روی تغييرات عملکرد و تنظيم کننده های اسمزی
ماش سبز تحت شرایط سطوح مختلف تنش خشکي .سومين همایش ملي تنوع زیستي و تاثيرآن بر کشاورزی و محيط زیست
-93آرش سليماني ،جالل جليليان و نسترن جليليان .1394 .معرفي مناسبترین گونه های گياهي جهت کاشت در سيستم جنگل زراعي در مناطق
دیم شهرستان اسالم آباد غرب .سومين همایش ملي تغيير اقليم
-94جالل جليليان .1394 .اثر آبياری تکميلي و تعداد ردیفهای کاشت بر روابط بين عملکرد و اجزای عملکرد نخود سياه .سومين همایش ملي
تغيير اقليم
-95سجاد رحيمي ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان و مهدی تاج بخش .1394 .بهبود عملکرد دانه گياه دارویي هميشه بهار در شرایط کمبود آب
توسط منابع فسفر .سومين همایش ملي تغيير اقليم
-96سجاد رحيمي ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان و مهدی تاج بخش .1394 .تغييرات عملکرد دانه و برخي اجزای عملکرد گياه هميشه بهار
تحت تاثير منابع مختلف کود فسفره .سومين همایش ملي تغيير اقليم
-97جالل جليليان و سعيد حيدرزاده .1395 .اثر سيستمهای مختلف کودی بر بيوماس گياهان پوششي لگوم .دومين کنگره بين المللي و
چهاردهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.
-98جالل جليليان و سعيد حيدرزاده .1395 .اثر گياهان پوششي بر روند تغييرات ماده خشک علفهای هرز در زراعت گلرنگ .دومين کنگره بين
المللي و چهاردهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-99عليرضا پيرزاد ،بهناز سعادت و جالل جليليان .1395 .تيمارهای شکست خواب بذر گياه دارویي-علوفهای یونجه زرد (پوسته سخت) .دومين
کنگره بين المللي و چهاردهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-100راضيه خليل زاده ،رئوف سيد شریفي و جالل جليليان .1395 .نقش سایکوسل و کودهای زیستي در تعدیل اثرات شوری خاک بر برخي
خصوصيات کمي گندم .دومين کنگره بين المللي و چهاردهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
-101راضيه خليل زاده  ،رئوف سيد شریفي و جالل جليليان .1395 .تأثير سایکوسل و تلقيح بذر با باکتریهای محرک رشد بر عملکرد،SPAD ،
پرولين و قندهای محلول گندم در شرایط محدودیت آبي .دومين کنگره بين المللي و چهاردهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصالح نباتات
ایران
-102یداله تقي زاده ،جالل جليليان و سينا سياوش مقدم .1395 .اثر قطع آبياری و منابع کودی مختلف بر برخي صفات مورفولوژیکي گلرنگ.
همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسيستم های طبيعي و کشاورزی
-103یداله تقي زاده ،جالل جليليان و سينا سياوش مقدم .1395 .تغييرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثير قطع آبياری و منابع
مختلف کودی .همایش ملي یافته های پژوهش و فناوری در اکوسيستم های طبيعي و کشاورزی.
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:پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده

:رساله های دكتری
 اثر قارچ های میکوریزا بر رشد و عملکرد.1390 . علیرضا پیرزاد و جالل جلیلیان، محمدرضا زردشتی،  یعقوب حبیب زاده-1
. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.ماش تحت تنش کم آبی
 باکتری حل کننده فسفات و،Azospirillum  تأثیر باکتری.1394 . جالل جلیلیان و محمد جواد زارع، نصرت اله عباسی-2
 بر رشد و عملکرد ماش تحت تنش شوریP. indica قارچ اندوفیت
 تأثیر پیش تیمار و اندازه بذر بر.1394 . جالل جلیلیان و بهمن پاسبان اسالم، مهدی تاج بخش، موسی ایزدخواه شیشوان-3
)Allium cepa L.( ویژگیهای مرفوفیزیولوژیکی ارقام پیاز خوراکی
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 -4آذین نجف آبادی ،جالل جلیلیان و محمدرضا زردشتی . 1395 .اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر برخی صفات
مورفوفیزیولوژیک گلرنگ و گاودانه تحت سیستمهای کشت متداول و ارگانیک

پایان نامه های کارشناسی ارشد
 -1امید محسن نیا و جالل جلیلیان  .1390 .ا ثر زمان قطع آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ تحت سیستم های مختلف
حاصلخیزی خاک .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

 -2احسان ساکی نژاد دزفولی ،رضا امیرنیا ،جالل جلیلیان .1391 .بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه علوفه
ای اسپرس در دورهای مختلف آبیاری .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

 -3حامد دلخوشی و جالل جلیلیان .1391 .اثر محلول پاشی و بذر مال کودهای زیستی و آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت.
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

 -4اعظم قربانی ،جالل جلیلیان و رضا امیرنیا و محمد رضا زردشتی .1391 .ثر پرایمینگ بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی
و کیفی نخود دیم .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 -5راضیه خلیل زاده  ،مهدی تاجبخش و جالل جلیلیان  .1391 .اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی ،بیولوژیک و اوره بر برخی
خصوصیات کمی و کیفی ماش .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 -6پریناز کوهنورد ،جالل جلیلیان ،علیرضا پیرزاد .1391 .اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات آگرواکولوژیک گلرنگ در
نظام های زراعی رایج و اکولوژیک .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 -7وحید اکبری پابندی ،علیرضا پیرزاد ،جالل جلیلیان .1391 .تاثیر سطوح مختلف زئولیت و قطع آبیاری روی رشد و عملکرد ماش
سبز( .)Vigna radiata L.دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 -8سحر عباس زاده ،رضا امیرنیا و جالل جلیلیان .1391 .تاثیر آبیاری تکمیلی و پرایمینگ بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و
کیفی ماشک .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 -9عظیمه خاده ،جالل جلیلیان ،علیرضا پیرزاد .1392 .اثر نظامهای جداگانه و تلفیقی تغذیه شیمیایی ،ارگانیک و محلولپاشی آهن و
روی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماش .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
-10ادریس خوانپایه و جالل جلیلیان .1392 .بررسی روشهای مختلف خاکورزی و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود
دیم .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
-11توران نصیری ،علیرضا پیرزاد ،جالل جلیلیان .1392 .اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد سالیکورنیا.
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 -12علی رنجبر ،ایرج برنوسی ،علیرضا پیرزاد و جالل جلیلیان .1390 .بررسی زنده مانی (قابلیت زیست) گیاهچه در ژنوتیپ های کلزا
تحت تنش کم آبی .دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

 -13ستاره محمد جعفری ،مراد جعفری و امیر فیاض مقدم و جالل جلیلیان .1391 .انتقال ژن رمز کننده Mannitol-1-
 phosphate dehydrogenaseبه چغندرقند بواسطه  .Agrobacterium tumefaciumدانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

 -14منیر نظری ،سیف اهلل فالح ،جالل جلیلیان و شهرام کیانی .1392 .تأثیر کودهای زیستی ،سولفات روی و اوره بر غلظت کادمیوم و
عملکرد گیاه دارویی شنبلیله .دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد.

 -15یداله تقي زاده ،جالل جليليان و سينا سياوش مقدم .1395 .تاثير کاهش دفعات آبياری و منابع مختلف کودی بر عملکرد و اجزای
عملکرد گلرنگ
 -16سجاد رحيمي ،عليرضا پيرزاد ،جالل جليليان و مهدی تاج بخش .1394 .اثرکودهای بيولوژیک و شيميایي فسفر روی رشد و

عملکرد گياه دارویي هميشهبهار در شرایط تنش کمبود آب
-17مستوره صالحي ،رضا اميرنيا ،جالل جليليان .1393 .بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و زمانهای مختلف برداشت بر
عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی )(Mentha piperita
-18سعيد حيدرزاده و جالل جليليان .1393 .مدیریت علفهای هرز گلرنگ با استفاده از گیاهان پوششی لگوم در
نظامهای کودی رایج و اکولوژیک
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زمينه های تحقيقاتي مورد عالقه
-1آگرواکولوژی
 -2کشاورزی پایدار
 -3تنشهای محيطي در گياهان زراعي
-4طراحي الگوی کشت و آگرواکوسيستم ها
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