
 

 

 يزارت جُبد کشبيرزی 

 سبزمبن تحقیقبت ، آمًزش ي تريیج کشبيرزی

 مرکس تحقیقبت ي آمًزش کشبيرزی ي مىبثع طجیعی خراسبن جىًثی
 

 ابـک و عنـزرشله ـجم
 

 

 9911 پاییز و زمستان  2ارهـشم  2دوره 

 مرکس تحقیقات ي آمًزش کشايرزی ي مىابع طبیعی خراسان جىًبیصبحت امتیبز : 

  علیرضا مقری فریس مدیر مسئًل :

  بادآعلی آذری وصر یر :سردث

 محمًدی َادی :داخلی مدیر

 َیأت تحریریٍ ) ثٍ ترتیت حريف الفجب (:ی اعضب

  قایه مدیر عامل شرکت تريود زعفران               محسه احتشام

  استاد داوشگاٌ بیرجىد           محمد علی بُداوی

  پژيَشگر گیاَان داريیی جُاد داوشگاَی                محسه پًیان

 داوشگاٌ بیرجىد استادیار                 سعید دقیقی

 آزاد اسالمی داوشیار داوشگاٌ                کًريش ريستا

 مرکس تحقیقات ي آمًزش کشايرزی ي مىابع طبیعی خراسان جىًبیاستادیار                َادی زراعتگر 

 تريیج کشايرزی سازمان جُاد کشايرزی خراسان جىًبی  مدیر َماَىگی                شرارٌ شیباوی

 خراسان جىًبی مرکس تحقیقات ي آمًزش کشايرزی ي مىابع طبیعیپژيَشی مربی            بُىام معتمدی ویا

 جىًبی خراسان طبیعی مىابع ي کشايرزی آمًزش ي تحقیقات مرکس استادیار          میرزایی محمدرضا

 استادیار داوشگاٌ بیرجىد         واصر يلی پًر مطلق

 

 کرقىد  غالمرضا تًکلی :يیراستبر

 ي اکرم قًی پىجٍَادی محمًدی : ريی جلدرح ط

 اکرم قًی پىجٍ  ٍ آرایی:حصف طراحی ي

 گلري اوتشاراتوبشر : 

 :آدرس دفتر مجلٍ

مرکس تحقیقات ي آمًزش  ،کرمان -بیرجىد جادٌ 18کیلًمتر -بیرجىد

 کشايرزی ي مىابع طبیعی خراسان جىًبی

        Email: Bjj@areeo.ac.ir                056-32222624تلفه:

                    website: www.bjj.areeo.ac.ir 

از شًری اوتشبرات سبزمبن تحقیقبت، آمًزش ي تريیج  21/8/97مًرخٍ  221/39997ایه مجلٍ دارای مجًز اوتشبر شمبرٌ 

 تريیجی می ثبشد.از يزارت فرَىگ ي ارشبد اسالمی ثب درجٍ  7/12/1397مًرخٍ  430870/97کشبيرزی ي مجًز 
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 ایه شمبرٌ  مقبالت فُرست

 

 1...............................................................................داريیی َبی فرآيردٌ تًلید در عىبة میًٌ کبرثردَبی ثر مريری

  بصیری شادی

 7.......................ایران جىًة  در.( Ziziphus spp) زیسیفًس َبی گًوٍ زای خسبرت ي مُم َبی ثیمبری مدیریت

 فرار واصر ي  پًر کرم فرزاد

 17....................................................................آن کىترل ي اَمیت خسبرت، وحًٌ زرشک، خًار پبراوشیم پرٌ شت 

  بُداوی مُدی ي زراعتگر َادی بُريان، رضا  کرقىد، تًکلی غالمرضا


