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  :(به ترتيب حروف الفبا)این شماره  داوران علمی  

              سعيد عباسی                                مهناز ختارعلی محمد جعقری                 مهدی احمدیان                  

                              فرزاد گودرزی                        هرمز سلطانی               مهرداد چایچی                          عزیز باقری      

  زهرا وارسته خانلری                            جهانبخش سوری                 داود حسن پناهمحمد رضا بختياری                 

              محسن سيدانسيد             احمد حيدری           خسرو پرویزی                  

                                         

  :(به ترتيب حروف الفبا) اعضاء هيئت تحریریه

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

  يقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همداناستادیار، مرکز تحق ،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 ،فرزاد گودرزی

  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،

 

  )٦شماره پياپي( -١٣٩٩پائيز و زمستان  ، ٢شماره  -سومسال 
  )منابع طبيعی استان همدانمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و ( سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی: صاحب امتياز

  قاسم اسدیان :مدیر مسئول

  هرمز سلطانی :سردبير

 مهدی احمدیان :مدیر داخلی

 علی اصغر فرهادی ویراستار ادبی:  

  زمين شرکت 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  ،٨٨٧مجله علوم کاربردی سيب زمينی، صندوق پستی:   
  ٠٨١٣٤٣٧٣٥٩٠تلفن:     ٠٨١٣٤٣٧٣٦٠٦: رنگادور  

  WWW.PEM.areeo.ac.ir : مجله وبگاه    PEM@areeo.ac.irنگار: پيام

  . میباشد زمجا تمقاال یشایرو و در ردّ  تحریریه هيئت

  .ستا بالمانع ماخذ کرذ با مجله یروتصاو  مطالب نقل

شماره  باشد؛ و بر اساس نامهاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي 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

  گرديده است.  Aموفق به اخذ درجه ١٣٩٨ پائيزهاي انجام شده در سامانه ارزيابي نشريات سازمان تحقيقات دررين ارزيابيجديدت

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 ١٣٩٩، پائيز و زمستان  ٢سال دوم  شماره 

 

  

  ١  .........   زميني در خوزستانكيفي ارقام سيبكمپوست و اوره  بر عملكرد، اجزاي عملكرد  و صفات بررسي اثرهاي ورمي
  دانشيار بخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان دارابيعبدالستار 

  استاديار بخش تحقيقات خاك و آب، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان محمدرضا رفيع

  تحقيقات خاك و آب، مؤسسه بخش تحقيقات اصالح خاك و مديريت پايدار اراضي استاديار شهرام اميدواري 

  محقق بخش تحقيقات خاك و آب، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان مريم جوادزاده
  استان خوزستان ات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعيزي، مركز تحقيقمحقق، بخش تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و ترويج كشاور وحيد يعقوب

  

 ٩  ......................................  زمينيورزي بر مقاومت خاك و عملكرد سيباثر مديريت بقاياي گياهي و خاك 
  استاديار بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان احمد حيدري

   

 ٢١  .....  زميني سيب محصولدر منظور كاهش مصرف كودهاي نيتروژنه هنيترات پاي بوته ب بحرانيحد روش استفاده از 
  استاديار پژوهش، بخش تحقيقات خاك و آب، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي  فردرحيم مطلبي

  حاصلخيزي خاك، مؤسسه تحقيقات خاك و آباستاديار پژوهش، بخش تحقيقات شيمي و   پورفريدون نورقلي 

  

 ٢٧  .......................................................  هاي تاخيري سيب زمينيزراعي در كشتراهبردهاي مديريت به
  ، موزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان(شاهرود)آبخش تحقيقات علوم زراعي و باغي مركز تحقيقات و استاديار پژوهش،   محمدي عليرضا

  
  

  ٣٥  ...............................................................زمينيتوليد سيبورزي مناسب براي مزارع عمليات خاك
  سمنان (شاهرود)، و منابع طبيعي كشاورزيو آموزش فني و مهندسي مركز تحقيقات تحقيقات بخش مربي پژوهش،  اميدمهرالعابدين زين

  
  

 ٤٣  ....................... ................................   در ايران زمينيها در زراعت سيبتعيين ميزان مصرف بهينه نهاده
  ، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي ترويجحقيقات اقتصادي، اجتماعي و ت استادياربخش علي شهنوازي

  

 ٥١  ........   استان همدان هاي مهم سيب زميني با كشت تأخيري در مديريت مصرف آب و كاهش خسارت آفات و بيماري
  منابع طبيعي استان همدان ، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي وعلوم زراعي و باغياستاديار پژوهشي، بخش تحقيقات  خسرو پرويزي

  ، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان همدانفني و مهندسي كشاورزياستاديار پژوهشي، بخش تحقيقات  علي قدمي فيروزآبادي

  
 

 


