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  :(به ترتيب حروف الفبا)کنندگان این شماره بررسی  

  فرد                 رحيم مطلبی                       هرمز سلطانی                          رضا پوررحيم    مهدی احمدیان                  
  شيرین فرزادفر                        جعفر نيکان                               مهرداد چایچی        امير ارجمندیان              
                                            پناه                        فرزاد گودرزی   داود حسن            ویسیسميه اله      
 آبادی                  مزدشت گيتیحسن حسن                    عزیز باقری 

  :(به ترتيب حروف الفبا) اعضاء هيئت تحریریه

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان ،خسرو پرویزی

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان ،آژنگ جاهدی ترک

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل ،داود حسن پناه

  دانشيار، دانشگاه بوعلی سينا همدان ،حميد زارع ابيانه

  رانیا یبذر ینيزم بيکنندگان س ديکانون تول یشاور فنم ،هدایت هللا غفاری

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان ،گودرزیفرزاد 

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان آذربایجان شرقی ،رحيم مطلبی فرد

  دانشيار، دانشگاه بوعلی سينا همدان ،کریم نادری مهدیی

  کارشناس ارشد معاونت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ،عاطفه دماوندی

 

  )٣شماره پياپي( -١٣٩٨بهار و تابستان  ، ١شماره  -دومسال 
  )مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان( سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی :صاحب امتياز

  اسدیان قاسم :مدیر مسئول

  هرمز سلطانی :سردبير

 مهدی احمدیان :مدیر داخلی

 علی اصغر فرهادی ویراستار ادبی:  

  زمينشرکت هنر ایران طراح گرافيکی و صفحه آرا:  

 
  مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدانناشر:   
  جاده تهران، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان،  ٥همدان، کيلومتر نشانی :   
    ٦٥١٩٩٩٩٨١١ پستی: کد  ،٨٨٧علوم کاربردی سيب زمينی، صندوق پستی: مجله   
  ٠٨١٣٤٣٧٣٥٩٠تلفن:     ٠٨١٣٤٣٧٣٦٠٦: رنگادور  

  WWW.PEM.areeo.ac.ir : مجله وبگاه    PEM@areeo.ac.ir: نگارپيام

  . میباشد زمجا تمقاال یشایرو و در ردّ  تحریریه هيئت

  .ستا بالمانع ماخذ کرذ با مجله یروتصاو  مطالب نقل

شماره  باشد؛ و بر اساس نامهفرهنگ و ارشاد اسالمي مي از وزارت ١٤/١٢/١٣٩٦مورخ  ٨١٤٤٣اين مجله  داراي مجوز انتشار شماره 

در رويجي دريافت نموده و ت -از سوي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي درجه علمي ٣٠/٥/١٣٩٧مورخ  ٢٢١/٢٥٦٩١

  است. گرديده  Aموفق به اخذ درجه ١٣٩٨ تابستان هاي انجام شده در سامانه ارزيابي نشريات سازمان تحقيقات در جديديترين ارزيابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 ١٣٩٨، بهار و تابستان  ١سال دوم  شماره 

 

  

  ١  .............................................  )PLRV(زميني سيب ويروس برگ قاشقيزميني مقاوم به ارقام سيب ارزيابي و معرفي
  جعفر نيكان

 ٧  .....  زميني و توصيه كودي (مطالعه موردي: شمال خوزستان)گيري سريع نيتروژن برگ سيبسنج جهت اندازهكاربرد كلروفيل
  اكبر گندمكار

 ١٥  ..............................  زمينيهاي بذري سيبغدهكنترل بيماري انباري پوسيدگي خشك فوزاريومي از طريق ضدعفوني 
  زاده اسكندريمجتبي مراد

  ٢٣  ...............................................................................  زمينيهاي مؤثر كنترل بيماري شانكر رايزوكتونيايي ساقه سيبروش
  امير ارجمنديان

 ٣٣  .......................................  زميني با مديريت مصرف كودهاي نيتروژنههاي كيفي سيبافزايش انبارماني و بهبود ويژگي
  فرزاد گودرزي

 ٤١  ....................................................................................  به روش شكار انبوه در انبار زمينيسيب ديامكان كنترل ب يابيارز
  اله احمديروح

  ٤٩  ................................................................  ينيزمبيس ي باكترياييهايرمايبي قيتلف تيريدر مد دياس كيليسيسال كاربرد
  باقريعزيز 

 

 

 

 

 

 

 


