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سوابق علمی پژوهشی:
مقاالت ارائه شده در همایش های علمی:
-1دریكوند ،ر .فرشاد فر ،ع .و نظريان ،ف .1383 .تجزيه ترکيب پذيری و ارزيابی عمل ژن در الين های گندم نان در شرراي
ديم با استفاده از روش تالقی دی آلل هشتمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران (ملی).
 -2دریكوندد ،ر .فرشاد فر ،ع .و نظريان ،ف .1385 .تجزيه ژنتيکی برخی صفات مورفوفيزيولوژيک در الين های گندم نان بره
روش دای آلل نهمين کنگره ژنتيک ايران (ملی).
 -3دریكوند ،ر  .حسين پور ،ط .پيرداده ،ح .1385 .ارزيابی طول کلئوپتيل و برخی صفات فيزيولوژيکی بذر ژنوتيپ های گندم
ديم نهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران (ملی).
 -4دریكوند ،ر .حسين پور ،ط .اسماعيلی ،ا و وفايی ،ح .1387 .واکنش ژنوتيپ های گندم ديم به تنش خشکی برا اسرتفاده از
شاخص های مقاومت به خشکی .دهمين کنگره زراعت و اصالح نباتات ايران (ملی).
 -5دریكوند ،ر .1387 .تجزيهی عملکرد دانه ی ژنوتيپ های جو لخت در شراي ديم .دهمين کنگره ی ژنتيک ايران.
 -6دریكوند ،ر .حسين پور ،ط .1388 .بررسی شاخص های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای پالت در ژنوتيرپ هرای
گندم ديم .دومين همايش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مديريت آن 30-31.ارديبهشت– 1388اصفهان (ملی).
 -7دریكوند ،ر .رستمی ،پ و سالحورزی ،آ .1387 .بررسی وراثت پذيری عمرومی و ضرريب تيييررات فنروتي ی و ژنروتي ی
ژن وتيپ های گندم ديم .سومين همايش يافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبيعی غرب کشور 15-16 .اسفند  1387دانشگاه
کردستان (منطقهای).
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 -8اسماعيلی ،ا .سميعی ،ك .نظريان ،ف و دریكوند ،ر .1387 .بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های گندم ديم با استفاده از نشانگر
ملکولی نيمه تصادفی .سومين همايش يافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبيعی غرب کشور 15-16 .اسرفند  1387دانشرگاه
کردستان (منطقهای).
 -9اسماعيلی ،ا .سميعی ،ك .نظريان ،ف .دریكوندد ر و حسين پور ،ط .1388 .مقايسره نشرانگرهای اينترونری و اگزونری در
بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های گندم ديم .ششمين همايش بيوتکنولوژی ايران .مرداد  .1388تهران (مقاله کامل -ملی)
-10دوستی ،ب .دریكوند ،ر و وفايی ،ح .1388 .بهينه سازی باززايی کلزا ) (Brasica napus L.از نظر ژنوتيپ ؛ نوع جداکشت
و ترکيب هورمونی .دومين همايش ملی بيوتکنولوزی ايران 24 .و  25تير ماه  1388دانشگاه شهيد باهنر کرمان( .مقاله کامرل-
ملی)
11-Drikvand, R and Hossinpor, T. 2011. Assessment of drought tolerant indices for
screening of rain-fed wheat genotypes. International Conference on Agricultural, Biosystems,
(Biotechnology and Biological Engineering, Dubai, United Arab Emirates January 25-27.مقالره
کامل -بين المللی)
 -12س هوند ،ن .نظريان ،ف .و دریكوندد ر .1389 .ويژگی های رشد ،عملکرد دانه ،اجزای عملکرد و ارزيرابی شراخص هرای
تحمل به خشکی در  10ژنوتيپ گندم ديم .پنجمين همايش ملی ايده های نو در کشاورزی.
 -13سالحورزی ،ا .سالحورزی ،آ ،،و دریكوند ،ر .1389 .بهينه سازی استخراج  DNAژنومی از گياه رزماري (Rosmarinus
) .Offcinalis L.همايش ملی گياهان دارويی 11 .تا  12اسفند ماه  .1389ساری (ملی).
 -14دریكوند ،ر .سالحورزی ،آ .حسين پور ،ط .اسماعيلی ،ا .1390 .مطالعه تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های گندم ديم برا اسرتفاده از
نشانگر مولکولی، RAPDپنجمين همايش يافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبيعی غرب کشور29 -28 .ارديبهشت 1390
دانشگاه کردستان( .مقاله کامل -منطقهای)
 -15دریكوند ،ر .سالحورزی ،ا و آ .حسين پور ،ط .1390 .بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های جو ديرم برا اسرتفاده از نشرانگر
مولکولی  ،ISJهفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران 21-23 .شهريور ماه ( .1390مقاله کامل -ملی).
 -16حافظی ،ن .نظريان فيروزآبادی ،ف .نخجوان ،ش .و دریكوندد ر .1390 .ارزيابی تحمل به خشرکی 10اليرن جرو ديرم در
شراي آب و هوايی خرم آباد .نخستين همايش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبيعی.
 -17دریكوند ر .سالحورزی ،ا و آ .حسين پور ،ط .1391 .بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای جو ديم برا اسرتفاده از نشرانگر
مولکولی .RAPDدوازدهمين کنگره ی ژنتيک ايران 1-3 .خرداد ماه  .1391دانشگاه شهيد بهشتی تهران( .مقاله کامل -ملی)
 -18وفايی ،س .ح .دریكوند ر .و آزادبخت ،ن .1391 .مديريت تلفيقی بيماری برق زدگی نخود در استان لرسرتان .بيسرتمين
کنگره گياه زشکی ايران 4-7 .شهريور  .1391دانشگاه شيراز( .چکيده مقاله -ملی)
 -19دریكوندد ،ر .حسين پور ،ط ،.و روستايی ،م .1391.تعيين ميزان مقاومت به سرمای تعردادی از ژنوتيرپهرای گنردم نران.
دوازدهمين کنگره زراعت و اصالح نباتات ايران 14-16 .شهريور  .1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج( .مقاله کامل -ملی)
 -20نادری ،ن .گرجی ،ا .دریكوند ر .و پنجیزاده ،ا .1391 .برسی همبستگی و تعيين رواب بين صفات زراعی با عملکررد در
ژنوتيپ های جو به کمک تجزيه به عاملها .دوازدهمين کنگره زراعت و اصالح نباتات ايران 14-16 .شهريور  .1391دانشرگاه
آزاد اسالمی واحد کرج( .مقاله کامل -ملی).
 -21نوروزی اصل ،ا .اسماعيلی .ا ،زبرجدی ،ع ،.و دریكوندد .ر .1391 .مطالعه رابطهی عملکرد دانه با صفات مهم زراعی در کلزا
از طريق تجزيهی همبستگی و تجزيهی عليت .دوازدهمين کنگره زراعت و اصالح نباتات ايران 14-16 .شهريور  .1391دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرج( .مقاله کامل -ملی).
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 -22س هوند ،ن .نظريان ،ف .و دریكوندد ر .1391 .ويژگی های رشد ،عملکرد دانه ،اجزای عملکرد و ارزيرابی شراخص هرای
تحمل به خشکی در 10ژنوتيپ گندم ديم .سومين همايش ملی علوم کشاورزی و صنايع غذايی.
 -23خيرالهی ،ا ،دریكوند ،ر .ابراهيمی ،آسا و رضوانی ،م .1392 .بررسی تنوع ژنتيکی  25ژنوتيرپ گنردم ديرم برا اسرتفاده از
نشانگر  .SSRدومين همايش ملی مباحث نوين در کشاورزی 28 .آذر  .1392دانشگاه آزاد اسالمی ساوه (مقاله کامل -ملی).
 -24قبادی ،پ ،دریكوند ر .رضوی زاده ،ر ،.و سالحورزی ،آ .1392 .بررسی تنوع ژنتيکی  15ژنوتيپ نخود زراعی با اسرتفاده
از نشانگر ريز ماهواره .دومين همايش ملی مباحث نوين در کشاورزی 28 .آذر  .1392دانشگاه آزاد اسالمی ساوه (مقاله کامل-
ملی).
 -25دریكوند ،ر ،.نجفيان ،گ ،.بیهمتا ،م .ر ،.و ابراهيمی ،آ  .1393 .شناسايی QTLهای پيوسته به برخی صفات دانه گندم
نان با استفاده از نقشهيابی ارتباطی .سيزدهمين کنگره ملی و اولين کنگره بينالمللی ژنتيک 3-5 .خرداد  .1393دانشگاه شهيد
بهشتی (مقاله کامل -ملی ،بينالمللی).
 -26دریكوند ،ر ،.سالحورزی ،ا و آ ،.نجفيان ،گ .1393 .بررسی تنوع ژنتيکی ارقام گندم نان و دوروم با استفاده از نشانگر
های ريزماهواره .سيزدهمين کنگره ملی و اولين بينالمللی کنگره زراعت و اصالح نباتات ايران 4-6 .شهريور  .1393موسسه
اصالح و تهيه نهال بذر کرج (مقاله کامل -ملی ،بينالمللی).
 -27میردریكوند ،ر ،.نجفيان ،گ ،.بیهمتا ،م .ر ،.و ابراهيمی ،آ  .1395 .نقشهيابی کيوتیالهای پيوسته به تعدادی از صفات
کيفی گندم نان با استفاده از نقشهيابی ارتباطی .چهاردهمين کنگره ملی و دومين کنگره بينالمللی ژنتيک 1-3 .خرداد .1395
دانشگاه شهيد بهشتی (مقاله کامل -ملی ،بينالمللی).
28-Mirderikvand, R., Sohrabi S, M and samiei, K. Isolation of defensins from transcriptome
libraries of Lens culinaris and Lens ervoides. 3rd International & 15th Iranian genetic congress.
Tehran, Iran. May 13-15. 2018.

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی:
الف -مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی
-1دریكوند ر .فرشاد فر ،ع و نظريان ،ف .1383 .بررسی ژنتيکی برخی صفات مورفوفيزيولوژيک در الين های گندم نان در
شراي ديم با استفاده از روش تالقی دی آلل ،نشريه علمی پژوهشی ،نهال و بذر جلد  20شماره . 4
 -2پيرداده بيرانوند ،ح .فرشاد فر ،ع .صباغ پور ،ح و دریكوند ر .1387 .تجزيهی ژنتيکی برخی صفات زراعی نخود ،مجله
علمی پژوهشی دانش کشاورزی دانشگاه تبريز ،شماره  1جلد .16
 -3دریكوند ر .سالحورزی ،ا .حسين پور ،ط و اسماعيلی ،ا .1390 .بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای گندم ديم با استفاده از
نشانگرهای RAPDو صفات مورفولوژيک .فصل نامه علمی پژوهشی دانش نوين کشاورزی پايدار .سال سوم شماره  .7صفحات
17-9
 -4حسين پور ،ط ،.روستايی ،م ،.احمدی .ع ،.بهاری ،م ،.دریكوند ،ر ،و بازوند ،ف .1391 .تعيين رواب صفات زراعی با
عملکرد دانه در ژنوتيپهای پيشرفتهی گندم ديم .مجلهی علوم کشاورزی ديم ايران .جلد  ،1شمارهی  .2صفحات .26-39
 -5دوستی ،ب ،دریكوند ،ر و اميری ،ح .1392 .ارزيابی ميزان مقاومت گياه سماق ) (Rhus coriaria L.به سرب در مراحل
جوانه زنی و گياهچه در دو رويشگاه مختلف .فصل نامه پژوهشهای علوم گياهی سال هفتم شماره  .28صفحات .38-27
(بهار.)1392
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 -6اسماعيلی ،ا .طالبی ،ب .دریكوند ر ابراهيمی ،م .و حسينپور ،ط .1392 .ارزيابی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های پوشينهدار و
بدون پوشينه جو ديم با استفاده از نشانگر مولکولی ريزماهواره ( .)SSRفصل نامه زيست فناوری گياهان زراعی .دوره  ،3شماره
 ،5زمستان .111-103 ،1392
 -7حسين پور ،ط .احمدی ،ع .محمدی ،ف ،.و دريکوند ،ر .1393 .تاثير تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم های
مختلف گندم در شراط ديم .پژوهش کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی) .زمستان  ،93دوره  27شماره  ،105صفحات -110
.101
 -8میر دریكوند ر .نجفيان ،گ .بی همتا ،م ،و ابراهيمی ،آ .1393 .شناسايی QTLهای پيوسته به برخی صفات دانه در گندم
نان با استفاده از نقشه يابی ارتباطی ،مجله پژوهشهای ژنتيک گياهی .جلد  1شماره  ،2صفحات .43-54
 -9فوالدوند ،ز ،.فاضلی نسب ،ب ،.دریكوند ر قاسمی پيربلوطی ،ع .1394 .بهينه سازی کالوس زايی و کشت سوس انسيون
سلولی گياه دارويی پروانش .فصل¬نامه داروهای گياهی .سال پنجم شماره  .3صفحات .157-163
 -10اسماعيلی ،ا ،.نوروزی اصل ،ا ،.زبرجدی ،ع ،.دریكوند ر و عزيزی ،خ .1394 .بررسی توارث پذيری و رواب عليت
صفات مختلف ،عملکرد دانه و روغن کلزا در شراي آب و هوايی خرم آباد .نشريه زراعت (پژوهش و سازندگی) .شماره ،106
صفحات .162-170
 -11میر دریكوند ر .خيرالهی ،ا .ابراهيمی ،آ و رضوانی ،م .1395 .بررسی تنوع ژنتيکی تعدادی از ژنوتيپهای گندم نان و
دوروم ديم با استفاده از نشانگرهای  ،SSRمجله پژوهشهای ژنتيک گياهی .جلد  2شماره  1صفحات .35-44
 -12درويشيان ،ع ،.اسماعيلی ،ا ،.نظريان فيروزآبادی ،ف ،.میر دریكوند ،ر .و حسينپور ،ط .1395 .استفاده از نشانگرهای
تصادفی جهت مطالعه رواب خويشاوندی و تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای گندم ديم غرب کشور ايران ،مجله پژوهشهای ژنتيک
گياهی .جلد  2شماره  4صفحات .47-56
 -13اسماعيلی؛ ا ،.نظريان فيروزآبادی؛ ف ،.سميعی؛ ك ،.دریكوند ر .1396 .بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای گندم ديم با
استفاده ازآغازگرهای نيمه تصادفی اينترونی-اگزونی .پژوهش های سلولی و مولکولی .دوره  ،30شماره  ،2تابستان ،1396
صفحه .126-117
 -14میر دریكوند ر .1396 .بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای نخود با استفاده از نشانگر مولکولی  .SSRنشريه پژوهشهای
حبوبات ايران .جلد  ،8شماره  1صفحات ( .127-137نيمه اول.)1396
 -15میر دریكوند .ر .1396 .بررسی وراثت پذيری صفات مورفولوژی و تنوع ژنتيکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی و
ريختشناسی در ژنوتيپهای جو ديم .مجله پژوهشهای ژنتيک گياهی جلد  ،3شمارهِ  .2صفحات .69-82
 -16میردریكوند ر .سهرابی ،س .م ،سميعی ،ك و قربان ،ع .1397 .شناسايی ،جداسازی و بررسی خصوصيات خانواده ژنی
ديفنسين در گياه عدس  .(Lens culinaris L.)،مجله ژنتيک نوين ،شماره  ،1صفحات .119-132
 -17میردریكوند ر .سهرابی ،س .م و سميعی ،ك .1397 .شناسايی و تحليل بيوانفورماتيکی ژنهای ضد ميکروبی ديفنسين از
شش ژنوتيپ گياه عدس .مجله زيست فناوری گياهان زراعی  ،شماره  ،21صفحات .59-70
 -18میردریكوند ر .سهرابی ،س .س ،سهرابی س .م و سميعی ،ك .1398 .شناسايی و تعيين خصوصيات ميکرو  RNAهای
محافظت شده  Coriandrum sativum L.با استفاده از داده های توالی يابی نسل جديد .مجله زيست فناوری گياهان زراعی ،
شماره  ،25صفحات .59-74
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 مقاالت چاپ شده در نشریات خارجی-ب
1- Drikvand, R. Hossinpor, T and Samiei, K. 2011. Path Coefficient analysis in hull-less
barley under rainfed condition. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5(12): 277279.
2- Drikvand, R. Hossinpor, T. Ismaili, A and Salahvarzi, E. 2012. Assessment of drought
tolerance indices for screening of rainfed wheat genotypes. Journal of Food, Agriculture &
Environment Vol.10 (1):132-136
3-Drikvand, R. Hossinpor, T. and Doosty, B. 2012. Response of Rainfed Wheat Genotypes
to Drought Stress using Drought Tolerance Indices. journal of agriculture science. Vol. 4, No.
7.
4- Drikvand, R. Salahvarzi, E. Salahvarzi, A and Hossinpor, T. 2012. Study of Genetic
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:تالیف یا ترجمه کتاب
.1394 ، دانشگاه آزاد اسالمی، رضا مير دريکوند،تحقيق در آزمايشگاه ژنتيک

:طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد.1384  سال. ارزيابی طول کلئوپتيل ژنوتيپ های گندم ديم-1
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد.1386 . تجزيه عليت عملکرد ژنوتيپ های جو لخت در شراي ديم-2

5

 -3ارزيابی شاخص های تحمل تنش خشکی جهت غربال کردن ژنوتيپ های گندم ديم .1388 .دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
خرمآباد.
 -4بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های گندم ديم با استفاده از نشانگر ملکولی  RAPDو صفات مورفولوژيک .پايان طررح سرال
 ،1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد.
 -5بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های جو ديم با استفاده از نشانگر ملکلولی  RAPD ،ISJو صفات مورفولوژيرک .پايران طررح
سال  .1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد.
 -6بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپ های گندم ديم با استفاده از نشانگر ملکولی نيمه تصادفی ( ISJطررح پژوهشری مشرترك برا
دانشگاه لرستان) .1388
 -7واکنش ژنوتيپ های گندم ديم به تنش خشکی با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی (طرح پژوهشی انجام شرده برا
هزينه سازمان مديريت و برنامه ريزی استان لرستان).
 -8بررسی تنوع ژنتيکی ارقام گندم نان و دوروم با استفاده از نشانگر مولکولی  .SSRدانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد.1393.
 -9بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای نخود با استفاده از نشانگر مولکولی .1394 .SSR
 -10بررسی و شناسايی ژن ضد ميکروبی ديفنسين در برخی ژنوتيپهای عدس .1396

دوره های آموزشی و مطالعاتی:
 -1آموزش دستگاه .Real Time PCR, CFX96
 -2آموزش دستگاه آناليز قطعات (QIAXCEL) DNA
 -2آشنايی با مرجع¬گذاری و استفاده از نرم افزار .End Note
 -3آموزش استفاده از دستگاه .IEF
 -4دوره مقاله نويسی به زبان انگليسی.
 -5دوره آشنايی با شيوه¬های توليد و چاپ مقاالت علمی در مجالت .ISI
 -6آموزش مهارتهای تعليم و تربيت شامل  3دوره.
 -7دوره روش تدريس پيشرفته.
 -8دوره ارزشيابی و اندازه گيری پيشرفت تحصيلی.
 -9دوره شراي علمی و اجرايی شرکت در کنفرانس¬ها و کنگره¬ها.
 -10دوره آشنايی با  GISو نرم افزار¬های مربوطه.
 -11دوره آمادگی تافل شامل  4دوره.
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 -12دوره برنامه ريزی درسی و الگوهای تدوين طرح درس.
 -13دوره آشنايی با کتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسالمی.
 -14دوره آشنايی با قوانين و آيين نامه¬های پژوهشی.
 -15دوره آموزشی روشهای برقراری ارتباط موفق.
زمینه های فعالیت تحقیقاتی:
نشانگرهای مولکولی ، Association mapping ،تنش خشکی.
عضویت در انجمن های علمی:
عضو انجمن ژنتيک ايران و عضو انجمن زراعت و اصالح نباتات ايران.
راه اندازی آزمایشگاه:
راهاندازی و تجهيز آزمايشگاه ژنوميکس و آزمايشگاه کشت بافت گياهی.
جوایز و افتخارات علمی:
پژوهشگر برتر منطقه  5در سال ( ،1385رتبه سوم طرح برگزيده) .جزء پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد
در سالهای  1391 ،1387 ،1386 ،1385و جز پژوهشگران برگزيده استان لرستان در سال  ،1392جز پژوهشگران برگزيده
استان لرستان در سال  .1395نفر اول آزمون دکتری اصالح نباتات سال 1388واحد علوم و تحقيقات تهران و نفر اول در بين
فارغ التحصيالن آن ورودی.

سوابق فعالیت های اجرایی:
مدت تصدی

از تاريخ

تا تاريخ

رديف عنوان پست
1

کارشناس سازمان کشاورزی لرستان

 7سال

1375

1382

2

مدير گروه

 5سال

1385

1390

3

سرپرست دانشکده کشاورزی

2

1389

1391

4

مدير پژوهش

1

1391

1392

5

سرپرست علوم و تحقيقات لرستان

 5ماه

1392/12/25

1393/5/1

6

معاونت پژوهش
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