
 

 

 

 

 يسارت جُبد کشبيرسی 

 سبسمبن تحقیقبت ، آمًسش ي تزيیج کشبيرسی

 مزکش تحقیقبت ي آمًسش کشبيرسی ي مىبثع طجیعی خزاسبن جىًثی
 

 ابـک و عنـزرشترویجی له ـجم
 

 

 1011بهار و تابستان   1 ارهـشم  3دوره 

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

  علیرضا مقری فریس مدیز مسئًل :

  بادآعلی آذری وصر یز :سزدث

 محمًدی َادی :داخلی مدیز

 َیأت تحزیزیٍ ) ثٍ تزتیت حزيف الفجب (:ی اعضب

  قایه مدیر عامل شرکت تريود زعفران               محسه احتشام

  استاد داوشگاٌ بیرجىد           محمد علی بُداوی

  يَشگر گیاَان داريیی جُاد داوشگاَیپژ                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

 مىابع طبیعی خراسان جىًبیمرکس تحقیقات ي آمًزش کشايرزی ي پژيَشی 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 :يیزاستبر

 ي اکرم قًی پىجٍَادی محمًدی : ريی جلدزح ط

 اکرم قًی پىجٍ  ٍ آرایی:حصف طزاحی ي

 گلري اوتشاراتوبشز : 

 :آدرس دفتز مجلٍ

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

 کشايرزی ي مىابع طبیعی خراسان جىًبی

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

                    website: www.bjj.areeo.ac.ir 

اس شًری اوتشبرات سبسمبن تحقیقبت، آمًسش ي تزيیج  21/8/97مًرخٍ  221/39997مجًس اوتشبر شمبرٌ  ایه مجلٍ دارای

 اس يسارت فزَىگ ي ارشبد اسالمی ثب درجٍ تزيیجی می ثبشد. 7/12/1397مًرخٍ  430870/97کشبيرسی ي مجًس 
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 ایه شمبرٌ  مقبالت فُزست

 

 1.................................................................................غذایی َبی فزآيردٌ تًلید در عىبة میًٌ کبرثزدَبی ثز مزيری

  بصیری شادی

 12...................................شمبلی خزاسبن استبن در آن طجیعی َبی ريیشگبٌ در سرشک مًرفًلًصیکی تىًع ثزرسی

 فرار واصر ي  پًر کرم فرزاد

 22.......................................................................................................آن کىتزل َبی ريش ي عىبة سىک آفت معزفی 

 میرزایی محمدرضا  ي گسیک رضایی عبدالرضا ، یًسفی مُدی  ،غًث کمال زراعتگر، َادی  ،کرقىد تًکلی غالمرضا

 


