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 گياهپزشكيبخش تحقيقات عناوين طرح هاي خاتمه يافته

وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 هاي شركت فعاليتهاي وارزيابي بررسي1
 اصفهان استان روستايي توليد تعاوني

8010-0000-00-
920000 -103-2

خاتمه
 يافته

 اميني بهروز مشاور، آبادي خاتون احمد نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي
13801381 مشاور رضايي اور،مش

2

عاملقارچفيزيولوژيكنژادهايشناسايي
 وبررسي درايران آفتابگردان زنگ بيماري
 اينبه آفتابگردان پالسم ژرم مقاومت
بيماري

7997-0000-00-
111200 -100-3

خاتمه
 يافته

رادوجي،عرازمحمدرحمانپور،سيامك
 هيمابرا روانلو، عباسعلي خدابنده، ابوالقاسم
،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي اردبيلي، فرخي

غفاريمهدي

 رنجي، محبوبه مشاور، عليزاده عزيزاله
13801383 عاليي موسي نجفي، عليرضا

 برق المللي بين خزانه درآزمايش بررسي3
 باقال زدگي

81102 -0000-00-
111200 -100-3

خاتمه
 يافته

 رضا دباغ، زاده غفور سرپرست، رمضان
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني عليعليمحمدمحمد سخاوت،

 مشاور، محمدعلي شهرياري داريوش
13801382 تربتي آقايان، ليال

 پائيزه گلرنگ ارقام ارزيابي4
 ديم درشرايط روغن ازنظرعملكردوكيفيت

81041 -0000-00-
210000 -100-0

خاتمه
 يافته

ديزج،عليزادهخشنودپورداد،سعيد
 تربقان،، اسكندري مسعود اختربيگ،

 مصطفايي، حسين بيگي، هاشم…عبدال
 عبداله خياوي، مجيد باقري، محسن

نباتيالهعزتزاده،حاتمشريعتي، حسين

13801381نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلياميدي، سيروس

 برترومتحمل الينهاي وانتخاب بررسي5
 شكالتي لكه بيماريبه باقالنسبت

81101 -0000-00-
111200 -100-3

خاتمه
 يافته

محمودمستعد،دمحماحمدوند،رحيم
 دباغ، زاده غفور ميري، خالد نصرالهي،

 اله حجت سخاوت، رضا سرپرست، رمضان
نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعليدزداني،قلعه

13801382 آقايان جهانساز، محمدعلي انوش

 سازگاري وتعيين محصول ومقايسه بررسي6
 پائيزه دركشت عدس ارقام

81003 -0000-00-
210000 -100-0

خاتمه
 يافته

معصومسيدي،فرامرزپور،صباغحسين
 اكبر علي بيگي، هاشم…عبدال پيمان،

محمودي

 محمدعليمحمدعلي كرمي، ايرج ناصري، اكبر علي
13801383 نسبنسب آقاجانيآقاجاني

7
بصورترايجاثرچندقارچكشبررسي

 دركنترل هوايي اندامهاي محلولپاشي
گندمسطحيسفيدكبيماري

81069 -0000-00-
110000 -10-0

خاتمه
افتهي  

 صالح، كرباليي حسين كاظمي، همايون
13801381 نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي فروتن، عبدالرضا

8
هايجدايهبينبيماريزاييتنوعبررسي
درنقاط نخودايراني زدگي برق بيماري عامل

نرسريترپكشورباكشتمختلف

82156 -0000-00-
210000 -100-0

خاتمه
 يافته

نورالهي،خشنودبابا،پورعليحميدرضا
 فرشيد صالتي، منصور كشاورز، كاووس

نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعليمحمودي،
13811386

به آفتابگردان مختلف ارقام مقاومت بررسي9
 گنبد درمنطقه ذغالي پوسيدگي بيماري

81058 -0000-00-
111200 -117-3

خاتمه
 يافته

13811384 عادلي يونس قرنجيك، اسفنديارنسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي رادوجي، عرازمحمد

 لكه المللي بين خزانه درآزمايش بررسي 10
 باقال شكالتي

81099 -0000-00-
111200 -100-3

خاتمه
 يافته

 رضا دباغ، زاده غفور سرپرست، رمضان
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي سخاوت،

 مشاور، محمدعلي شهرياري داريوش
13811383 تربتي آقايان، ليال

11 
كشرهحشواثرچندقارچكشبررسي
 كنترل بمنظور بذر ضدعفوني بصورت
كلزاگياهچهخسارتزايعوامل

82013 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

نورالهي، يدالهكيهانيان، خشنوداكبرعلي
جلياني، خاتون زاده، نرجس خواجه

،نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعلي

 همايون دهقاني، علي علوي، جليل
13811383 شادكام قاسم آزاد، افشاري

 كاربندازيم+ فلوتريافول اثرقارچكش بررسي 12
 گندم سطحي سفيدك بيماري دركنترل

82070 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 حسين فروتن، عبدالرضا كاظمي، همايون
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي صالح، كرباليي

 قرنجيك، صمد توكلي، اسفنديار مريم
13811382 سركاري

-02-8305- 82004 كشوردر گندم زرد زنگ خسارت ارزيابي 13
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

فرخندهاميرآقايي،حميدفروتن،عبدالرضا
 ساسان مقدم، احمديان محمدصادق امتي،

 شتاب مهدي كاظمي، همايون رجايي،
 داريوش،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي بوشهري،

صفايي

13821384

14 
بيمارياهميتوپراكنشبررسي
مختلف استانهايدر گندم سنبله يايسپتور
كشور

82005 -8305-02-
100000 -10-4

خاتمه
 يافته

علينورالهي،خشنودكاظمي،همايون
 فروتن، عبدالرضا رجايي، ساسان دهقاني،

نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعلي

 قبيتي، انتظارمهدي، عبدالمجيد مهدي
13821384 قرنجيك اسفنديار
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 برق بيماريبه نخود ارقام مقاومت بررسي 15
 ديم شرايطدر المللي بين خزانهدر زدگي

83003 -0000-02-
230000 -10-0

خاتمه
 يافته

خشنودمهديه،محسنمحمودي،فرشيد
 اردكاني، كاووس صالحي عباس نورالهي،
 محمدعليمحمدعلي كمانگر، بهرامي سامان كشاورز،

نسبنسبآقاجانيآقاجاني

13821383 كرمي پور مشاور، ايرج صباغ حسين

 بخش اميد ارقام مقاومت ميزانبيارزيا 16
 زدگي برق بيماريبه نسبت نخود

83055 -0000-00-
102300 -100-3

خاتمه
 يافته

 كشاورز، فرشيد شهرياري، كاووس داريوش
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعليمحمودي،

حافظخديجهكالسنگياني،محمدعلي
 پور صباغ حسين كرمي، ايرج اشتركان،

مشاور
13821385

 بخش اميد ارقام عملكرد مقايسهو بررسي 17
 ماش

83083 -0000-00-
125300 -056-3

خاتمه
 يافته

 مقصودلو، علي اختر سرپرست، رمضان
 صدقي، صيادي، پرويز

منصورسيدي،فرامرزسبزه،محمد
 جر، احمد نسب،گل محمد عليمرداني،
 صالتي، منصور تمك، آرتقي عبداله

 قرنجيك، اسفنديار آقايان، محمدعلي
نسبنسبآقاجانيآقاجانيليليمحمدعمحمدع

13841385

18 
+فلوتريافولقارچكشهااثربررسي

 برگ سپتوريا بيماري دركنترل كاربندازيم
گندم

83001 -8305-02-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

خشنودكلبادي،افسانهكاظمي،همايون
 آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي دهقاني، علي نورالهي،

نسبنسب
13821384 گرامي قنبر بامداديان، طاهره

جو سخت سياهكبه مقاومت منابع بررسي 19
 ايران ملي گياهيژن بانك كلكسيون در

84012 -0000-00-
101200 -100-3

خاتمه
 يافته

دهقان،محمدعليپورمنصوري،طاهره
نخفروش، محمود شاهمرادي، عليرضا شكيبا

جهانبين، دادفر، غالمحسين نصرالهي، سعيد
 ينهسك عبادوز، غالمرضا اسكندري، مجتبي

 محمدعليمحمدعلي اصالحي، محمدرضا شفاءالدين،
نسبنسبآقاجانيآقاجاني

 چراغعلي، وديعه اميري، مهدوي مكامه
 جواد گلكار، كبري خاني، محمدعلي
 كالنكي سيروس مشاور، مظفري

13831386

20 

 افزايش منظوربه كابلي تيپ نخود اصالح
در تنشهابه ومقاومت دانه عملكرد
در كشور گرمسيرو معتدل اقليمهاي
 ديم شرايط

0000-8402-02-
230000 -100-1

خاتمه
 يافته

شعباني،اكبرپور، عليصباغحسين
 حميدرضا بيدي، پورسياه محمدمهدي

 ناركي، اله فرج نورالهي، خشنود بابا، پورعلي
 منصور كشاورز، كاووس جهانگيري، عادل
 فري، فرهاد شهرياري، داريوش خاني، صفي

،محمودي فرشيد سرپرست، رمضان
 پزشكپور، پيام،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي

پورصباغحسين

13831388 مشاور هوترا مال راجندار

21 
 Rider 400جديدقارچكشتاثيربررسي

EC سطحي سفيدك بيماري كنترلدر 
گندم

84023 -0000-02-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 دامادزاده، وحيد رضوي، محمود محمد
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعليعلوي،

 طليعي، فاخته چراغعلي، ديعهو
13831387 ابراهيمي ابراهيم نورعليزاده،

22 
درقارچكشچنداثرتكميليبررسي
 Late( داخلي سفيدك بيماري كنترل

blight(زمينيسيب

85014 -0000-02-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 پناه، رعيت سياوش شريفي، كسري
13851390 مهدوي حي، مكامهفت احد سهيلي بيتا،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي

-21-0000- 86108 زميني سيب جديد ارقام سازگاري بررسي 23
120000 -100-0

خاتمه
 يافته

دهدار،بهرامگرجي،پورموسياحمد
 خسرو محمد نوفرست، شجاعي كورش

 عليرضا بك، مرتضوي احمد پرويزي،
 رمضان نصرتي، احسان علي محمدي،

سرپرست

 ند، رضاظفرم پاشنام، كيومرث رسول
 مجيد،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي سبوحي،

 احمدوند رحيم حسني،
13861388

24 

شناساييباارتباطدرتكميليهايبررسي
نماتدهاي پراكنش تعيينو جمعيت تراكم،

استانهايدر ريشه زخم نماتدهايو سيست
لرستان، فارس، قزوين، گلستان، خراسان

عاتاطالتهيهوخوزستانواصفهان،

87002 -8701-16-
16-01

خاتمه
 يافته

پورفرد، كريمي هادي معافي، تنها زهرا
 پاك آزادبخت، مجيد احمدي، نادر عليرضا

 ريوندي، مهدي صالتي، امير نيت، منصور
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعليبوشهري، شتاب

 كالسنگياني، محمدعلي امرايي، واحد
 افضل، محبوبه مباركي، داريوش
 باشي مين هديم مرجاني، محمدرضا

 ملكي حسن معيني،

13871390

25 
آميستارجديدهايقارچكشتاثيربررسي
 زرد زنگ بيماري كنترلدر فالكنو اكسترا
گندم

86154 -16-16-0
خاتمه
 يافته

 محمدعليمحمدعليرجايي، كاظمي، ساسان همايون
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني

محمدرضاكالسنگياني،محمدعلي
 مهدي جشني، كريمي منصور مرجاني،
سركاريصمدعربي،تهكال

13861388

 آزمايشاتدر سويا خالص هاي الين ارزيابي 26
2-57-03- 87049 عملكرد مقايسه

خاتمه
 يافته

 بيگي، خان يحيي داوطلب، محمود هزارجريبي ابراهيم
13871387 آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي شربتي، محمدمهدي
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

نسبنسب

27 

 ژرمدر بيماريو آفاتبه تحمل ارزيابي
اي حاره نيمهواي حاره پالسم

)Tropical and Subtropical (سيميت
 ذرت نژاديبه برنامهدر استفاده جهت

87031 -0316-03-3
خاتمه
 يافته

 نسب،نسب، آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعليمساوات، افشين

كالسنگياني،محمدعليبزي،محمدتقي
 راد، حيدري ابوالفضل مبشري، محمدتقي

 مرجاني، محمدرضا آبكنار، مهدي علي
 رجب قادري، كورش راد، اميني تيمور

تربتيليالمشاور،چوگان

13871390

 كنترلدر ارقام مخلوطاز استفاده بررسي 28
 گندم سطحي سفيدك بيماري

87001 -8305-00-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته 

 نسب،نسب، آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعليرضوي، محمد
 سركاري صمد

كريميمنصوركالسنگياني،محمدعلي
 كالته مهدي جبر،رن عبدالرضا جشني،

عربي
13871389

29 
 پراكنش تعيينو شناسايي برداري، نمونه

 مناطقدر زميني سيب سيستي نماتدهاي
 كشور كاري زميني سيب

88002 -8806-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

پورفرد، بابككريميمعافي، هاديتنهازهرا
محمدمهدي هاشمي، سردرود، رضا پاكدامن

 جعفري، مجيدندهقاني، حسي فقيهي، علي
 نيا، نجفي امتي، موسي نيت، فرخنده پاك

احمديان امير ايراني، حسين گيتي، مزدشت
 برادران، غالمرضا احمدي، عليرضا يزدي،

 عباس قلندر، فاطمي، مجتبي صديقه
 منصوري، محمدصالح اردكاني، صالحي
،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي صفايي، داريوش
 پور، محمدي محمد منصورقاضي، مصطفي

سهيليبيتا

 حسين جم، بيرامي حمداله امرايي، واحد
 ور، پيشه شهرام الهامي، اصغر زندگاني،
 ميرآبادي، زمان امير شاد، نيك خليل
 راحتي، بهرامي، بهزاد همايوني، ابوالفضل
 شريفي، رسول جلياني، خاتون نرجس
 شاهرخي، صديقه خيرزاد، نورعلي كاظم
 قاسمي، محمد فرد، طباطبايي جواد

 داودياسعب

13891391

30 
درجديدقارچكشچندتاثيرارزيابي
 سيب دروغي سفيدك بيماري كنترل
زميني

88097 -16-16-04
خاتمه
 يافته

 محمدعليمحمدعليسهيلي، شريفي، بيتا كسري
 نسبنسب آقاجانيآقاجاني

 احمد مهدوي، مكامه مرجاني، محمدرضا
13881391 تربتي ليال فتحي،

 مايشاتآزدر سويا خالص هاي الين ارزيابي 31
2-57-03- 88098 عملكرد مقايسه

خاتمه
 يافته

 هزارجريبي ابراهيم
شربتي،محمدمهديداوطلب،محمود
 انتصاري، محمدحسين بيگي، خان يحيي

نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعلي
13881389

 سازگاري براي سويارس دير ارقام ارزيابي 32
0-57-03- 88107 كشور مختلف مناطق در

خاتمه
 يافته

عشقي، غريب امير ارجريبي،هز ابراهيم
 عرب، غالمحسين

محمداخوان،حميدداوطلب،محمود
 محمدعليمحمدعلي پناه، رعيت سياوش فتحي،

سركاريصمد،نسبنسبآقاجانيآقاجاني
13881390

33 
 Nordox 75جديدقارچكشتاثيربررسي

WG كنترلدر رايج سمومبا مقايسهدر 
هلوبرگپيچيدگيبيماري

88109 -16-45-04
خاتمه
هيافت

 آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلينسب، رباني اله حجت
 پور محمدي، محمدنسبنسب

 حسين دادار، علي مرجاني، محمدرضا
13881389 مشاور خبازجلفايي

34 
 انتقالدر زرشك هاي بوته نقش بررسي
 فصلبه گندم سياه زنگ بيماري عامل
 ديگر

89003 -8901-16-
45-014 

خاتمه
 يافته

يذاكر، علنسب، مسعودربانيالهحجت
 فروتن، عبدالرضا جاللي، دهقاني، صادق

 محمدرضا عباسي، مهرداد رجايي، ساسان
نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعليميرزايي،

 ساجدي، سپيده كالسنگياني، محمدعلي
 كيومرث رضوي، محمد ايماني، مهدي

 مشاور نظري
13891392

35 

 گندم سياه زنگ پراكنش نقشه تهيه
)Ug99race (با كشور مختلف مناطقدر
 جغرافيايي اطالعاتي سامانهاز ستفادها
)GIS(

89002 -8901-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

اميري،مهدويگركاني، مكامهرضويمحمد
جعفر نسب، رباني اله جعفري، حجت حسين

 مردوخي، وفا نصرالهي، محمود نيكان،
 مين مهدي نيا، نجفي امتي، موسي فرخنده
 مجتبي ميرزايي، محمدرضا معيني، باشي
خانيزاد، عباس جاللي، صادق كندري،اس

 مجتبي رجايي، ساسان پور، كرم فرزاد
 فروتن، صحراگرد، عبدالرضا ناصر قلندر،
 آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي بوشهري، شتاب مهدي
 پور، محمدي محمد صفايي، داريوش،نسبنسب

سركاريصمد

 حسينيان، الله مشاور، افشاري فرزاد
 فرد، عالي مريم مشاور، نظري كيومرث

سيروس كاظمي، همايون عباسي،ادمهرد
 كالنكي،

13891392

36 
درRanmanقارچكشتاثيرارزيابي
 سيب دروغي سفيدك بيماري كنترل
زميني

89088 -16-16-04
خاتمه
 يافته

،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي شريفي، كسري
13891390 تربتي عظيمي، ليال فتحي، حسين احد سهيلي بيتا
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

014-16-16- 8806 زميني سيب سيستي نماتدهاي مديريت 37
دردست
 اجرا

پورفرد،كريميهاديفاطمي،صديقه
موسي جعفري، حسين فقيهي، محمدمهدي

 گيتي، مزدشت نيت، پاك مجيد نيا، نجفي
 احمديان امير ايراني، حسين امتي، فرخنده
 معافي، تنها زهرا برادران، غالمرضا يزدي،

 عباس قلندر، مجتبي احمدي، عليرضا
 داريوش فاطمي، صديقه دكانيفار صالحي
 محمدصالح پور، محمدي محمد صفايي،

 بيتا،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي منصوري،
سهيلي

13881393

سياه زنگ بيماري مديريت تحقيقاتي برنامه 38
Ug99 8901-03-03-014 نژاد، گندم

دردست
 اجرا

وهابزاده،مجتبيسربرزه،آقاييمصطفي
محمد طعم،م عظيمي حسين افشاري، فرزاد

 هاشمي، مجيد مقدم، عباسي احمد رضوي،
 نصرالهي، محمود نسب، رباني اله حجت
 يزدان امير روحپرور، رامين پور، پات مهران

 هرمز مقدم، زاده اسماعيل محسن سپاس،
 كاظمي، همايون عباسي، مهرداد اسدي،
نسبنسبآقاجانيآقاجانيمحمدعليمحمدعلينجفيان،گودرز

13891394

 كنترلدردوكسر قارچكش تاثير بررسي 39
04-60-16- 89126 گندم سنبله فوزاريوم بيماري

خاتمه
 يافته

،نسبنسب آقاجانيآقاجاني محمدعليمحمدعلي فروتن، عبدالرضا
13891390 رشيدي يعقوب سركاري صمد

40 
 هايسن وشناسائي آوري جمع

 پنبه درمزارعMiridaeخانواده
 خسارتزا غالب گونه بيولوژي گنبدوبررسي

74096 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 خرماليخرمالي سليمانسليمان

آبايي،قليچمرادپرچمي،مهرداد
 ابراهيمي، ابراهيم پورقاز، عبدالحميد
 عليمراد مشاور، اسدي بيات هوشنگ

سرافرازي

13741377

 انباري آفات فونستيك بررسي 41
 درگنبدومينودشت

75150 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 عبدالحميد شاور،م طاهري محمدصادق خرماليخرمالي سليمانسليمان
13751377 برومند هوشنگ پورقاز،

42 
مفتوليكرمهايپراكنشوبررسيشناسايي

و گنبددر) سيمي الروهاي( ريشه
غالبگونهبيولوژيبررسيونيزمينودشت

76151 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 دزفوليان عبدالعظيم پورقاز، عبدالحميد خرماليخرمالي سليمانسليمان
13761378 مشاور

 هندوانه) حشرات( آفات مقدماتي بررسي 43
 كاووس گنبد منطقه در

78118 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13781380 خرماليخرمالي سليمانسليمان

44 

ريشكدارانبالشناسائي
)Thysanoptera(,و پراكنش بررسي

 استان سوياي درمزارع غالب گونه تعيين
در اختالل باعارضه درارتباط گلستان
سويانديغالفب

78083 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 دامغان، احمدي محمد پلنگي، علي اسماعيلي جليل علوي، جليل
13781379 آبادي يونس معصومه،خرماليخرمالي سليمانسليمان

45 
شكارگرسنهايپراكنشبررسيوشناسائي
 گونه تعيينو anthocoroidae خانواده
گلستاناستانپنبهمزارعدرغالب

78115 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 علوي، جليل پلنگي، علي عراقي، مهدي خرماليخرمالي سليمانسليمان
13781380 سرافرازي عليمراد

 يونجهسن عليهبر متداول اثرسموم بررسي 46
 گنبد پنبه مزارعدر) پنبه قوزه سنگ(

78116 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13781379 خرماليخرمالي سليمانسليمان

47 
 ياافزايش تاثيرريزمغذيهادركاهشسيبرر

 بيماريهاوعلفهاي, آفات وخسارت جمعيت
 گندم هرزمهم

79126 -7901-01-
111500 -100-5

خاتمه
 يافته

محمدرضامنصوري،بهرامنوري،حسين
 حسيني، محسن آبادي، حاجي باقري،
 عليرضا مستشاري، مهرزاد ناصري، مهدي

 الهياري، مرتضي ويسي، مژگان مرجوي،
 آبادي، يونس معصومه جمالي، درضامحم

 عباسعلي جاللي، صادق،خرماليخرمالي سليمانسليمان
سيلسپور،محسنجعفرزاده،ناصرروانلو،

13781382
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

عليرضاغيبي،محمدنبيكاظمي،همايون
 صالحي، محمد دوست، عدل حيدر عطري،
 عباس شايسته، غني فرخ صالتي، منصور
 داريوش نيمĤورد، طباطبايي رضا داودي،

توحيديمحمدتقيصفايي،

48 
sdilledaciCخانوادهزنجركهايشناسايي
 غالب گونه وانبوهي پراكنش وتعيين
گلستاناستانپنبهدرمزارع

79116 -7904-01-
110000 -117-5

خاتمه
 يافته

13791380 سليمان خرماليسليمان خرمالي

 وپراكنش تعيين,كلزا هاي شته شناسائي 49
 گلستان دراستان غالب گونه وخسارت

79115 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 سليمانسليمان پورقاز، عبدالحميد پلنگي، علي علوي جليل
13791381 رضواني علي،خرماليخرمالي

50 
تعيين,خواركلزاپلنسوسكهايشناسايي
 دراستان غالب گونه وخسارت پراكنش
گلستان

79114 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13791382ريبرا حسن علوي، جليل خرماليخرمالي سليمانسليمان

51 
خسارتهايگونهفراوانيوتعيينشناسايي

 ميان, دشت درمناطق پنبه هايسن زاي
گلستاناستانوكوهپايهدشت

81094 -0000-00-
112400 -117-3

خاتمه
 يافته

13811384 مشاور حسيني مهدي خرماليخرمالي سليمانسليمان كريميان، ذكريا

 آفتابگردان خسارتزاي پرندگان شناسايي 52
 آنها خسارت ميزانووهنح وبررسي

81106 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

عليزاده،اسماعيلزاده،خالقيابوالقاسم
،خرماليخرمالي سليمانسليمان اسپهبدي عبدالعلي

باغيكوچهاميرحسين

 خداياريگانه، ناصر افشاري، مرتضي
13811383 قرنجيك اسفنديار

53 

شته(مكندهآفاتمتداولاثرسمومبررسي
 پنبه سنك( يونجهسن عليه) وعسلك

(Adelphocoris0lineolatus L 
پنبهدرمزارع

82116 -7904-01-
112400 -100-5

خاتمه
 يافته

13821384 خرماليخرمالي سليمانسليمان

در آفتابگردان عملكرد مقايسهو بررسي 54
 ديم شرايطدر زمستانهو بهاره كشت

83058 -0000-03-
230000 -056-2

خاتمه
 يافته

 آقاجاني محمدعلي،خرماليخرمالي سليمانسليمان وجيرادد نوري عرازمحمد
13821385 عادلي يونس نسب،

55 
انبارگندمهايدانههايكنهفونمطالعه
 ،گلستان تهران استانهاي( ايراندر شده

)غربيآذربايجانواصفهان،خراسان،

84054 -0000-03-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

واال،كجبافغالمرضااردشير،فريبا
 رنجي، حسين الهي، نعمت محمدرضا
كماليهاشم،خرماليخرماليسليمانسليمان

13841386 خالدي ناصر خاني، مجتبي

56 
سهدرشدهانبارغالتهايكنهفون

 گانهده مناطقاز)7و2،5( منطقه
ايرانكشاورزي

85067 -0000-03-
100000 -009-2

خاتمه
 يافته

 مجتبي اوالدي، مهربان قنادآموز، سعيد اردشير فريبا
13851388 گرامي قنبر،خرماليخرمالي سليمانسليماني،خان

در جديد كشهاي حشره كارايي بررسي 57
 فرنگي گوجه خوار ميوه كرمهاي كنترل

86101 -0000-04-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

زاده، تقي مسعود گرجان، شيخي عزيز
 خرماليخرمالي سليمانسليمان اسپهبدي، عبدالعلي

حيدرزاده،عيسيپور،محمديعلي
مشاور، ظهيري رضا نيا، سقايي عرازمحمد
 جوادزاده، مهران احمدي، محمد

عطارانمحمدرضا

13861387

در پرندگان خسارت ميزان ارزيابي 58
 آفتابگردان ارقام متفاوت كاشت هاي تاريخ

86060 -0000-02-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 عليزاده، اسماعيل زاده، خالقي ابوالقاسم
 خرماليخرمالي سليمانسليمان

 مهدي مشاور، بيليارد فرخي ابراهيم
13861388 مشاور غفاري

59 
نقطه12كفشدوزكشناسيزيستبررسي

در) Henosepilachna elaterii( اي
گنبدمنطقهجاليزمزارع

87020 -16-57-2
خاتمه
 يافته

13871389 قرنجيك اسفنديار خرماليخرمالي سليمانسليمان

 بوميو اصالحي توده آلودگي ميزان بررسي 60
2-57-16- 87156 تريپسوتهشبه نسبت جارجو خربزه

خاتمه
 يافته

 مشاور، عسكري شهريار سيدي، فرامرز خرماليخرمالي سليمانسليمان
13871390 قرنجيك اسفنديار

61 
 هاي الين عملكرد مقايسهو بررسي

 استان زارعين شرايطدرجو اميدبخش
 گلستان

87041 -0353-57-
03 

خاتمه
 يافته

عرازي، حاجي بردي امام فالحي، حسينعلي
 نازبردي توراج، محمد قصودلو، كريمم اختر

 قاراداشلي

آلتجبارسوقي،الهحبيبكيا،شعبان
 عبدالعزيز گرگاني، يوسف جعفرباي،
 يوسفي احمد پور، قلي احمد حقيقي،
 كالته مهدي،خرماليخرمالي سليمانسليمان مشاور،

عربي

13871388

13871388محمديعليرضا//دهقان،محمدعليحاجيبرديامامجعفرباي،آلتجبارخاتمه-57-0353-87073بخشاميدهاياليندانهعملكردبررسي62
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

روحدولو،عيسيقاراداشلي،عرازي، نازبردي يافتهon farm(03(زارعينمزارعدردورومگندم
 حمزه اله

الهفالحي، حبيبحسينعليمشاور،
 گرگاني، يوسف حقيقي، عبدالعزيز ثوقي،
، مهديخرماليخرمالي سليمانسليمان پور، قلي احمد

عربيالتهك

63 
گلرنگالينهايوارقامژنتيكيتنوعبررسي

در مناسب ژنوتيپهاي انتخاب منظور به
ديمشرايط

88003 -15-15-0
خاتمه
 يافته

 ديزج، محمد عليزاده پورداد، خشنود سعيد
 نعمتي

 سليمانسليمان قلعه، فرهاد نصيري، اصغر علي
13881390 خيرگو معصومه خرماليخرمالي

64 

دانهعملكردوزراعيياتخصوصبررسي
 مقايسه آزمايشاتدرجو هاي ژنوتيپ
 نيمهو گرمسير مناطق پيشرفته عملكرد
ديمگرمسير

88094 -15-37-0
خاتمه
 يافته

 اله واعظي، حمت بهروز مهربان، اصغر
 گنبد محمدي

 سليمانسليمان موسوي، يزدان حسني، اله بهمن
13881389قرنجيك كورش خيرگو، معصومه،خرماليخرمالي

65 
و آسماني چكاوك گاهي زيست بررسي
 استانهاي كلزاي مزارعدر كاكلي چكاوك
 اردبيلو مازندران، گلستان

خاتمه16-16-0- 88119
 يافته

 خالقيخالقي ابوالقاسمابوالقاسم زاده،زاده، خالقيخالقي ابوالقاسمابوالقاسم
13881390 زادهزاده تقيتقي مسعودمسعود خرمالي،خرمالي، سليمانسليمان زادهفزادهف

66 
 جديدكش حشره كارايي بررسي

 كرم كنترلدر) SC5 ماتريك(كرموفنوزيد
 فرنگي گوجه خوار ميوه

89099 -16-16-04
خاتمه
 يافته

 رحيمي، حسين گرجان، حسن شيخي عزيز
 خرماليخرمالي سليمانسليمانرنجي،

ظهيريرضاخالديفناصرعراقيفمهدي
 عرب خدامراد جوادزاده، مهران مشاور،
 پناه، عالي هلن سبحاني، عليرضا جعفري،
جيكقرناسفنديار،كيهانياناكبرعلي

13891390

 دركنترل چندعلفكش كارآيي مطالعه 67
 نخودديم درزراعت برگ هرزپهن علفهاي

75099 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 ويسي،ويسي، مژگانمژگان باقراني،باقراني، ناصرناصر فقيه،فقيه، احمداحمد
 دلقندي،دلقندي، الرضاالرضا موسيموسي

 عزتعزت وليزاده،وليزاده، نژاد، جاهدنژاد، جاهد ساوريساوري عليرضاعليرضا
13751376 بزازيبزازي نريماني، داريوشنريماني، داريوش وجيههوجيهه لنگري،لنگري،

68 
پنتردركنترلعلفكشكاراييبررسي
 برگ كشيدهو برگ هرزپهن علفهاي
درگندم

76005 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 نريماني،، وجيههباقرانيباقراني ناصرناصر فقيه، احمد
 ابطالي يحيي ارجمند، حميد

منتظريمنصورنژاد،ساوريعليرضا
 پيروي، رمضان وليزاده، جاهد مشاور،

حسينيخليل
13751377

 متوساالم( سينالكش علف كارآيي ازريابي 69
 گندمدر برگ پهن هرز علفهاي دركنترل)

76024 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

ناصرناصرصباحي،نسرينموسوي،محمدرضا
 ناظريان، عيسي ويسي، مژگان،باقرانيباقراني
 حميد جعفرزاده، ناصر بزازي، داريوش

ارجمند

 خليل نگري،ل عزت نژاد، ساوري عليرضا
13751376 زندوكيلي هويدا حسيني،

 علفبه نسبتجو ارقام واكنش بررسي 70
 سوپر وپوما تاپيك كشهاي

76015 -0000-00-
111200 -117-3

خاتمه
 يافته

13751377 غيادي رحمتاله نژاد، ساوري عليرضا نيا نوري عباسعلي،باقرانيباقراني ناصرناصر

در علفكشهابه مقاومت بروز جويي پي 71
 هرزايعلفه

76049 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

كالنتري،كالنتري،فرزادفرزادباقراني،باقراني،ناصرناصرزند،زند،اسكندراسكندر
 آذرآذر موسوي،موسوي، محمدرضامحمدرضا ابطالي،ابطالي، مجتبيمجتبي
 طباطباييطباطبايي فريدونپور، رضافريدونپور، رضا محمدمحمد ماكنالي،ماكنالي،

نيمĤوردنيمĤورد

خلف،امينيمحمدعليرمضاني،حسين
 عليرضا كالنتري، فرزاد جمالي، غالمرضا
 سونيا دت،سعا نرگس نژاد، ساروي
ريوندمحسنصمداني،بتولاسودي،

13761378

 لوگران علفكش تكميلي بررسي 72
 اكسترادرگندم

77004 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 محسن،باقرانيباقراني ناصرناصر عطري، عليرضا
13761377 نژاد ساروي عليرضا طباطبايي محمدرضا حسيني،

73 
 علفهاي رقابت بحراني دوره تعيين
 پنبه مناطقدر جزاءعملكردپنبههرزبرا

 خيزكشور

77061 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 نوروز، شهرامباقرانيباقراني ناصرناصرعطري، عليرضا
 فريدونپور، سليمي، محمد زاده، حميرا

عليمدادي،نجفناصح،عبدالحميد
 حميد هاديزاده، محمدحسن رجبي،
محمد قاسمي محمدعلي مشاور، رحيميان

سيرجاني

13771381

74 
وعلفاورهتواممحلولپاشيامكانبررسي
 Tricticum( گندمدر رايج كشهاي

aestivum L(

78018 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

،باقرانيباقرانيناصرناصرمعيني،باشيمينمهدي
 معيني، باشي مين مهدي ويسي، مژگان
فقيهاحمداخوان،مجيدبدليفخاصاي

13771380 رحماني داله

 مركب كودو علفكشها اختالط تاثير ررسيب 75
آن هرز علفهايو گندمبر ميكرو

78099 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

مسعود نژاد، ساروي عليرضا آخوندي، علي باقرانيباقراني ناصرناصر
13771378 طالچي كاظمي

76 
پراكنشنقشهوتهيهتكميليشناسايي
كشاورزي اراضي جوآبيو هرزگندم علفهاي
GISازبااستفادهايران

79129 -7901-01-
111100 -100-5

خاتمه
 يافته

صباحي،نسرينباشي معيني،مينمهدي
 حسين،باقرانيباقراني ناصرناصر احمدي، محمد علي
محمدي،الهحجتبرجسته،عليرضااديم،

تيمورساجديسپيدهدادي،حنجف
 جوادي، باهره زاده، جاهدي زاده، پنجعلي
سيروسآقابيگي،فاطمهجوزيان،عسكر

13781382
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

موسوي، محسنكريمقوجيق،حسين
 زاده، نوروز شهرام ماكنالي، آذر حسيني،
 رضا،نظركاخكي حسين نريماني، وجيهه

 جعفرزاده، ناصر ويسي، مژگان پورآذر،
دلقندي، الرضا موسي آبادي، يونس معصومه
 كاظم ترك، جاهدي آژنگ ابطالي، يحيي

 حكمت جمالي، محمدرضا پور، دادخواهي
 ساراني، منصور عطري، اسفندياري، عليرضا

 ميروكيلي، محمد نيمĤورد، طباطبايي رضا
سهيليبيتارمضاني،كاظممحد

صريحيسميراكياني،مجيدسنگري،

77 
كشچندعلفكارائيارزيابي

 زراعت گرامينه هرز علفهاي جديددركنترل
سويا

79112 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13791380 مشاور شيمي پرويز نژاد، ساوري عليرضاييباقرانباقران ناصرناصر

 پنبه متداول تاثيرعلفكشهاي بررسي 78
 گرگان درمنطقه خاكزاد برپاتوژنهاي

79133 -0000-00-
241100 -117-3

خاتمه
 يافته

 حيدرآباد، آزاد قاسم مظلومي، فرحناز باقرانيباقراني ناصرناصر فرد، هوشيار محمود
13791380 تجري ديلم احمد

 جديدپنترادركنترل علفكش كارائي ارزيابي 79
 پنبه زراعت گرامينه هرز علفهاي

79113 -7904-
112400 -100-5

خاتمه
 يافته

پورقاز عبدالحميد فائز، اله روح،باقرانيباقراني ناصرناصر
 فريدونپور محمد

 اصغر نژاد، علي ساوري عليرضا
13791379 پيري مهاجربسطامي، خداداد

رلدركنت جديد علفكشهاي كارايي ارزيابي 80
)Zea mays( ذرت هرزمزارع علفهاي

79120 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

،باقرانيباقرانيناصرناصرزاده،هاديمحمدحسن
 زاده، خاصاي نوروز حسيني، شهرام محسن

جماليبدلي، محمدرضا
13791379 محمدزاده، جاويد نژاد، ساوري عليرضا

 كميت روي وحشي خردل اثررقابت 81
 كلزا مختلف ارقام محصول وكيفيت

80020 -0000-00-
111200 -100-3

خاتمه
 يافته

 عوضي سيما،باقرانيباقراني ناصرناصر ابطالي، يحيي
13791381 مقدم

 درمزارع علفكش چندنوع آزمايش 82
 وحشي خردل كنترل كلزاباتاكيدروي

80012 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

ابطالي،يحيي،باقرانيباقرانيناصرناصرشيمي،پرويز
 قنبري داريوشك،تر جاهدي آژنگ

شيميپرويزبيركاني،
13791381 محمدي رامبد

 ازبرداشت قبل مزاحم رستنيهاي كنترل 83
 گندم

80064 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

پورآذر،رضا،باقرانيباقرانيناصرناصرخلقاني،جواد
 فراواني، مهدي خلقاني، جواد ويسي، مژگان

نيمĤوردطباطباييرضا
13801382 مشاور يبديم باغستاني محمدعلي

بر ورزي خاك روش چند تاثير بررسي 84
 كلزا عملكرد

83022 -0000-00-
225300 -056-3

خاتمه
 يافته

سبزه،نژاد، محمدصادقحميدرضا
 يحيي مقصودلو، اختر آبيار، نورمحمد
 حاجي اكبر علي،باقرانيباقراني ناصرناصرجباري،

منشي

 شفاهي، قربان محمدزاده، علي سبالن
13831385 ناظمي الهيار،برزنوني مريم

85 
 جغرافيايي اطالعات سامانه كاربرد بررسي

)GIS (پراكنش نقشه تكميلو درتهيه 
 ايران وآبي ديم گندم مزارع هرز علفهاي

83001 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

محمدمعيني، عليباشيمينمهدي
 حجت اديم، حسين موسوي، كريم احمدي،
 نسرين برجسته،ضاعلير محمدي، اله

،باقرانيباقراني ناصرناصر قوجيق، حسين صباحي،
 عبدالعزيز بهروزي، دالور آرميون، محمد
حسيني، محسن قاسمي، محمدتقي حقيقي،
 ماكنالي، آذر ويسي، مژگان آيين، احمد
وجيهه نوروززاده، شهرام نظركاخكي، حسين
حكمت پورآذر، رضا لك، محمدرضا نريماني،

 يحيي رك،ت جاهدي آژنگ اسفندياري،
 حكمت آبادي، يونس معصومه ابطالي،

 ناصر دلقندي، الرضا موسي اسفندياري،
 صالحي عباس ساراني، منصور جعفرزاده،
 ميروكيلي، محمد طباطبايي، رضا اردكاني،
رمضانيكاظممحمدسهيلي،بيتا

 ولي محمد مرادي، بختيار پارسي، فرزانه
 زمان امير شكاري، اعظم پور، اله

 آبادي، عسكر يونس معصومه ميرآبادي،
 صريحي سميرا جوزيان،

13821387

درهرزعلفهايكنترلروشهايارزيابي 86
كلزاازبعدپنبهدومكشت

84007-8303-02-
13841386 باقرانيباقراني ناصرناصر برزعلي محمدخاتمه160000-015-2
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 يافته

 ادواتاز استفاده سازي بهينه امكان بررسي 87
 كشور گندم مزارعدر سمپاش

84007 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

 ناصرناصر بازوبندي، محمد نجفي، حسين
 جعفرزاده، ناصر نجفي، حسين،باقرانيباقراني

 فريدونپور محمد

كاربر،عبدالهباشي،خواجهوحدتجعفر
 دردي حاج ابريشمي، محمدحسين

 خلقاني جواد ميرزالو، محمدرضا قجعي،
 عزيز مشاور، افشاري مشاورف محمدرضا

صفريمحمودگرجان،خيشي

13831385

88 
وحشيخردلقبولقابلبوتهتعدادتعيين

 خوراكي روغن كيفيت نظراز كلزا مزارع در
كلزارقابتيقدرتو

85022 -0000-08-
100000 -009-2

خاتمه
 يافته

13841387 ريوند خلقاني، محسن جعفر باقرانيباقراني ناصرناصر عطري، عليرضا

و ستورما هايكش علف كارايي ارزيابي 89
 سويا هرز هاي علف كنترل براي كلتوديم

85035 -0000-08-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 ثابتي پيمان،باقرانيباقراني ناصرناصر موسوي، كريم
باغستانيمحمدعليسبزي،حسين
 محسن مشاور، فقيه احمد مشاور، ميبدي

زنداسكندرغياثوند،
13851386

-اس پنوكسوالم علفكش كارآيي ارزيابي 90
 شاليزاردر 240 سي

85127 -0000-00-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

يعقوبي، بيژن،باقرانيباقراني ناصرناصر منتظري، منصور
 پورآذر رضا

 حمادي، عادل نژاد، ساوري عليرضا
13851386 ريوند محسن

در موثر اكوفيزيولوژيك خصوصيات مطالعه 91
 وحشي خردلو كلزا بين رقابت

85135 -0000-00-
101200 -056-3

مه خات
 يافته

 باقري محسن،باقرانيباقراني ناصرناصر
حسيني،اصغرداوطلب، عليمحمود

 محمدعلي جواهرعلي، عبدالرحمن
ميبديباغستاني

13841387

92 
 اقتصاديو ،فني زراعي هاي جنبه بررسي

بر آنها تاثيرو زراعي تناوب نظامهاي
 گلستان استاندر گندم توليد پايداري

0000-8601-11-
120000 -056-1

تمه خا
 يافته

محمدحسين كيا، شعبان نيا، نوري عباسعلي
 آبيار، نورمحمد،باقرانيباقراني ناصرناصر ارزانش،

 كياني عليرضا فالحي، حسينعلي

چراغيمحمدعليمشاور،افشاريفرزاد
 ميبدي باغستاني محمدعلي مشاور،

 جالل محمدرضا اسدي، مشاور، هرمز
مشاوركمالي

13851390

93 
درشدهكشتگياهانواكنشبررسي
 علف بقايايبه نسبت گندمبا تناوب
اورهسولفونيلهايكش

86018 -8304-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

رضاثابتي،پيمان،باقرانيباقرانيناصرناصرزند،اسكندر
 محمد ميبدي، باغستاني محمدعلي پورآذر،

جمالي

 راد، خيامي محمدمهدي ديجي، احمد
13851388 نژاد ياوري حسن يزدي، مجيد

94 
(آتالنتيسكشعلفكاراييبررسي

) پاير مفن+ مزوسولفورون+ يدوسولفورون
كشورگندممزارعهرزهايعلفكنترلدر

86017 -8304-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

رضاثابتي،پيمان،باقرانيباقرانيناصرناصرزند،اسكندر
 باغستاني محمدعلي جمالي، محمد پورآذر،

ميبدي

راد،خياميمحمدمهديديجي،احمد
مجيد نژاد، ياوري حسن گرجي، كبرا علي

يزدي
13851387

 كلوپيراليدواثر علفكش نوعدو مقايسه 95
0-16-16- 86123 كلزا روي آنها دوزباالي

خاتمه
 يافته

 فرخ پورآذر، رضا،باقرانيباقراني ناصرناصر شيمي، پرويز
13861388 قزلي دين

 مزارعدر هرز علفهاي حضور علل بررسي 96
 خزري مناطق گندم

88003 -8803-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

پور،الهوليرضامعيني،باشيمينمهدي
 مرتضي حقيقي، عبدالعزيز،باقرانيباقراني ناصرناصر

نورعليزاده

 همكار ميبدي باغستاني محمدعلي
13881390 همكار زند اسكندر////

97 
مقاومبرگپهنهرزهايعلفجوييپي
 استان برخي گندم مزارعدركش علف به

كشورهاي

90001 -8803-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

ثابتي،پيمان،باقرانيباقرانيناصرناصرزند،اسكندر
 ماكنالي، آذر معيني، باشي مين مهدي

جماليمحمدزاده،نوروزشهرام

 باغستاني آبادي، محمدعلي نظام نوشين
13901392 ميبدي

98 
 جغرافيايي اطالعات سامانه كاربرد بررسي

)GIS (پراكنش نقشه تكميلو درتهيه 
 ايران وآبي ديم گندم مزارع هرز لفهايع

83001 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

محمدمعيني، عليباشيمينمهدي
 حجت اديم، حسين موسوي، كريم احمدي،
 نسرين برجسته، عليرضا محمدي، اله

 باقراني، ناصر قوجيق، حسين صباحي،
 عبدالعزيزعبدالعزيز بهروزي، دالور آرميون، محمد
حسيني، محسن قاسمي،يمحمدتق،حقيقيحقيقي
 ماكنالي، آذر ويسي، مژگان آيين، احمد
وجيهه نوروززاده، شهرام نظركاخكي، حسين
حكمت پورآذر، رضا لك، محمدرضا نريماني،

 يحيي ترك، جاهدي آژنگ اسفندياري،
 حكمت آبادي، يونس معصومه ابطالي،

 ناصر دلقندي، الرضا موسي اسفندياري،
 صالحي عباس ساراني، منصور جعفرزاده،
ميروكيلي،محمدطباطبايي،رضااردكاني،

 ولي محمد مرادي، بختيار پارسي، فرزانه
 زمان امير شكاري، اعظم پور، اله

 آبادي، عسكر يونس معصومه ميرآبادي،
 صريحي سميرا جوزيان،

13821387
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

رمضانيكاظممحمدسهيلي،بيتا

 مزارع هرز علفهاي خسارت برآورد بررسي 99
 كشور آبي گندم

84003 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

عبدالعزيزعبدالعزيزبازوبندي،محمدخلقاني،جواد
 ويسي، مژگان زاده، نوروز شهرام،حقيقيحقيقي
 الرضا موسي جمالي، محمد پورآذر، رضا

عطريعليرضاجعفرزاده،ناصردلقندي،

 ريوند، محسن نژاد، كرمي محمدرضا
13831387 قرنجيك اسفنديار

-08-8304- 84006 گندم برداشت مزاحم هرز علفهاي كنترل 100
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

پورآذر، رضا،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز خلقاني، جواد
 ويسي، مژگان

رامبد عطري، عليرضا نژاد، ساروي عليرضا
13831387 محمدي

101 
برگپهنازبرخياختالطامكانبررسي
 كشهاي برگ باريكبا كاربردي كشهاي
گندمرعمزارايج

84004 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

ميبدي، عليرضاباغستانيمحمدعلي
 قنبري داريوش،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز برجسته،

بيركاني
13831385

 كشهاي علف فرموالسيون بررسيو ثبت 102
 كشور گندم مزارعدر جديد

84008 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

برجسته،عليرضا،موسويكريمزند،اسكندر
 مژگان پورآذر، رضا،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز
ميبديباغستانيمحمدعليويسي،

 رامبد ريوند، محسن آبادي، نظام نوشين
13831385 نژاد ياوري حسن محمدي،

 هرز علفهاي شيميايي كنترل امكان بررسي 103
 كلزا مزارعدربوشب تيره غالب

86022 -0000-08-
100000 -100-0

خاتمه
هيافت

 ناصر،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز شيمي، پرويز
13851387 ريوند محسن نيك، جباري سعيد جعفرزاده

 علفكشهاياز استفاده امكان بررسي 104
0-16-16- 86129 گندم رشد مختلف مراحلدر هورموني

خاتمه
 يافته

 حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز شيمي، پرويز

جباري، محمدعليجي، سعيدديهاحمد
 ريوند، ر، محسنمشاو ميبدي باغستاني
 رامبد يزدي، مجيد مشاور، زند اسكندر

محمدي

13861389

105 
 هاي الين عملكرد مقايسهو بررسي

 استان زارعين شرايطدرجو اميدبخش
 گلستان

87041 -0353-57-
03 

خاتمه
 يافته

 عرازي، حاجي بردي امام فالحي، حسينعلي
 نازبردي توراج، محمد كريم مقصودلو، اختر

 قاراداشلي

آلتجبارسوقي،الهحبيبكيا،عبانش
 عبدالعزيزعبدالعزيز گرگاني، يوسف جعفرباي،
 يوسفي احمد پور، قلي احمد،حقيقيحقيقي
 كالته مهدي خرمالي، سليمان مشاور،

عربي

13871388

106 
دياالنتو لنتوركش علفدو كارايي بررسي
 برگ پهن هرز هاي علف كنترلدر سوپر
 گندم مزارع

87070 -16-16-04
خاتمه

فتهيا  

ثابتي،پيمان،حقيقيحقيقيعبدالعزيزعبدالعزيززند،اسكندر
 پورآذر، رضا شريفي، پرويز قزلي، الدين فرخ

 باغستاني محمدعلي زاده، نوروز شهرام
ميبدي،

13871389ريوند محسن ترابي، حسين ديجي، احمد

107 
پنتراكشبرگباريككاراييبررسي

در) امولسيون%40 تفوريلپي كويزالوفوپ(
اكلزمزارع

87071 -16-16-04
خاتمه
 يافته

 عبدالعزيزعبدالعزيز بازوبندي، محمد شيمي، پرويز
13871389 ترابي حسين فريدونپور محمد،حقيقيحقيقي

 بخش اميد هاي الين دانه عملكرد بررسي 108
on( زارعين مزارعدر دوروم گندم farm(

87073 -0353-57-
03 

خاتمه
 يافته

 حاجي بردي امام جعفرباي، آلت جبار
روح دولو، قاراداشلي، عيسي زبرديعرازي، نا

 حمزه اله

محمديعليرضادهقان،محمدعلي
 اله حبيب فالحي، حسينعلي مشاور،
 گرگاني، يوسف،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز ثوقي،
 مهدي خرمالي، سليمان پور، قلي احمد

عربيكالته

13871388

109 
ازاستفادهازبعدگندمكاشتبررسي
 لزايك مزارعدر ترايفلورالين علفكش
شدهبرگردان

87063 -16-16-0
خاتمه
 يافته

 عبدالعزيزعبدالعزيز مرادي، شيمي، بختيار پرويز
 خانيزاد عباس پورآذر، رضا،حقيقيحقيقي

محمدعليجباري،سعيدجي،ديهاحمد
 ريوند، مشاور، محسن ميبدي باغستاني

يزديمجيدزند،اسكندر
13871390

110 

هفتعلفبذرزنيجوانهاكولوژيبررسي
 امكان بررسيو فنولوژي تعيين، پيچ بند

در هاي علف بذربه گندم بذر آلودگي
گلستاناستانگندممزارع

88108 -16-16-0
خاتمه
 يافته

 ليال جباري، سعيد نژاد، ساروي عليرضا حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز سليمي، حميرا
13881392 يزدي مجيد ريوند، محسن حبيبيان،

دمگن مزارع هرز علفهاي بهينه مديريت 111
014-16-16-8803 كشور

خاتمه
 يافته

برجسته،معيني، عليرضامينباشيمهدي
شريفي، پرويز ثابتي، پيمان پور، اله ولي رضا

 مرتضي،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز بهروزي، دالور
ماكنالي، آذر ناظركاخكي، حسين نورعليزاده،

 نريماني، وجيهه زاده، هادي محمدحسن
حمدعليمزاده،نوروزشهرامپورآذر،رضا

13881391 مشاور رحيميان حميد
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

اسكندرجمالي،محمدرضاميبدي،باغستاني
زند

 مزارعدر هرز علفهاي حضور علل بررسي 112
 خزري مناطق گندم

88003 -8803-16-
16-014 

خاتمه
 يافته

پور،الهوليرضامعيني،باشيمينمهدي
 مرتضي،حقيقيحقيقي عبدالعزيزعبدالعزيز باقراني، ناصر

نورعليزاده
13881390 زند اسكندر ميبدي، باغستانيليمحمدع

با كلزا مزارعدرها علفكش تركيب بررسي 113
04-16-16- 88086بوشب تيره هرز علفهاي كنترل روي تاكيد

خاتمه
 يافته

 عبدالعزيزعبدالعزيز نورعليزاده، مرتضي شيمي، پرويز
13881391 ابطالي يحيي جمالي محمد پورآذر، رضا،حقيقيحقيقي

 هاي علفاز ناشي ادياقتص خسارت تعيين 114
0-16-16- 89110 كشور كلزا مزارعدر هرز

خاتمه
 يافته

عبدالعزيزعبدالعزيزشريفي،پرويزعطري،عليرضا
 مرتضي قزلي، الدين فرخ،حقيقيحقيقي
 حاتمي، سپيده پورآذر، رضا نورعليزاده،

 پرويز ابطالي، يحيي ترك، جاهدي آژنگ
شيمي

 مشاور، خلقاني جواد سيدابراهيمي، رحيم
13901391 اليابط يحيي

115 
بذرزنيجوانهاكولوژيمقايسهوبررسي
 Melilotus هرز علف گونهدو بين

officinalls , Melilotus indicus
90002 -16-16-2

خاتمه
 يافته

 سليمي حميرا
،حقيقيحقيقيعبدالعزيزعبدالعزيزمنتظري،منصور

 آذر نعمتي، محمد پهلواني، اميرحسين
يزديمجيدماكنالي،

13901392

116 
گندممزارعبالتوريهايغالبگونهتعيين

 درمناطقآن جمعيت تغييرات وبررسي
كشورمختلف

80110 -7901-01-
110000 -100-5

خاتمه
 يافته

 عليرضاعليرضا خانيزاد،خانيزاد، عباسعباس حيدري،حيدري، حسينحسين
13801381 رادراد قديريقديري سعيدسعيد آريا،آريا، خليلخليل

117 
( كلزا مومي شته جمعيت تغييرات بررسي

Brevicoryne brassicae(L ودشمنان 
آن غالب طبيعي

81107 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 يدالهيداله پيرهادي،پيرهادي، ملكشي، احمدملكشي، احمد حسينحسين
 قديريقديري سعيدسعيد رنجي،رنجي، حسينحسين زاده،زاده، خواجهخواجه

 رادراد

نيا،نيا،سقاييسقاييعرازمحمدعرازمحمدهمايوني،همايوني،مليحهمليحه
 عمرعمر گلبني،گلبني، مسعودمسعود قبيتي،قبيتي، مجيدمجيد
 احمدياحمدي محمدمحمد غالميان،غالميان، حسينحسين حسيني،حسيني،

 اكبراكبر عليعلي هوشمند،هوشمند، حسينحسين دامغان،دامغان،
نجارنجارابراهيمابراهيممشاور،مشاور،انانكيهانيكيهاني

13811384

118 

گلرنگبرگخوارسوسكشناسيزيست
)Cassida palaestina Reiche ( col: 

Cgrysomelidae دشمنان شناساييو 
آنطبيعي

83145 -0000-11-
100000 -056-2

خاتمه
 يافته

ابراهيم احمدي، محمد سقايي، عرازمحمد رادراد قديريقديري سعيدسعيد
13821385انكيهاني اكبر علي ابراهيمي،

119 

رهاكاراييتعيينوهاگونهشناسايي
در Trichogramma زنبورهاي سازي
( زيتون خوار سرشاخه كنترل

Palpita unionalis Hubner(Lep 
pyralhdae

84051 -0000-05-
100000 -056-2

خاتمه
 يافته

 نيا، سقايي عرازمحمد عطاران، محمدرضا رادراد قديريقديري سعيدسعيد
13841387ابراهيمي ابراهيم دامغان، احمديمدمح

120 

صحراييبيولوژيمقدماتيبررسي
 Nysius cymoides)Hetسن

:lygaeidae نقطه چند كلزاي مزارعدر 
كشور

84002 -8406-04-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

 پيرهاديپيرهادي احمداحمد نيشابوري،نيشابوري، محققمحقق جعفرجعفر
 سعيدسعيد نوايي،نوايي، نجفينجفي ايرجايرج زاده،زاده، تقيتقي محمدمحمد

 رادراد قديريقديري

خلف،خلف، امينياميني محمدعليمحمدعلي پور،پور، محمديمحمدي عليعلي
13841388 پورپور كيانكيان عليعلي دامغان،دامغان، احمدياحمدي محمدمحمد

121 

گردهسوسكصحراييبيولوژيبررسي
 Meligethes) خوار غنچه( خوار

aeneus هاي استاندر كلزا روي 
گلستانومازندران

85016 -0000-04-
100000 -100-0

 كيهانيان، اكبر علي كيهانيان، اكبر علي
 رادراد قديريقديري سعيدسعيد

 دامغان، احمدي محمد پور، محمدي علي
13841388 براري حسن

122 
ريزخوارگردهسوسكخسارتارزيابي

Meligethes aeneus fabricius 
(col:nitidulidaeكلزارويبر

85044 -0000-04-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 عبدالعليعبدالعلي احمدي،احمدي، محمدمحمد پلنگي،پلنگي، عليعلي براريبراري حسنحسن راد،راد، قديريقديري سعيدسعيد
13841386 مشاورمشاور كيهانيانكيهانيان اكبراكبر عليعلي اسپهبدي،اسپهبدي،

123 

خردلروغنفرارتركيبيككاراييبررسي
 تعيينو شكاردر ايزوتيوسيانوبوتيرات؛

سن جمعيت نوسانات
Nysius cymoides spinola

85006 -8406-04-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

 يديدسعسع پيرهادي، احمد آوندفقيه، آرمان
 رادراد قديريقديري

 دامغان، احمدي محمد گودرزي، احمد
محقق جعفر شادكام قاسم پور، كيان علي

 مشاور نيشابوري
13841389

124 
خوارساقهوبرگخوارسوسكهايشناسايي

در آنها بيولوژي مقدماتي بررسيو كلزا
گلستانومازندراناستانهاي

86019 -0000-05-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 رادراد قديريقديري سعيدسعيدري، برا حسن
محمدسيدابراهيمي،رحيمسري،سايه

 گرامي، قنبر برومند، هوشنگ احمدي،
مشاوركيهانياناكبرعلي

13851388
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

125 

سياهسوسكميكروبيكنترلامكانبررسي
 Zabrus( گندم

tenebrioides(col.carabidae با
حشراتبيمارگرقارچهاي

86067 -0000-04-
100000 -009-2

خاتمه
 يافته

13861389 رادراد قديريقديري سعيدسعيد غزوي، مهران پور اللهوردي حاجي هانا

126 
زيتونقارچيمهمبيماريهايبررسي
با كنترل روشهايو ونهالستانها درباغات

آنها

76079 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

پورعبداله،شهريارآزاد،افشاريهمايون
 ان،مهدوي اسماعيل معيني، محمدرحيم

صالتيصالتيمنصورمنصور
13761379 محوي پژوه، فرحناز دانش بهمن

 عملكردفاميلهاي ومقايسه سازگاري بررسي 127
F4پائيزه كلزاي 

77064 -0000-00-
120000 -100-0

خاتمه
 يافته

 باقري،باقري، محسنمحسن احمدي،احمدي، محمدرضامحمدرضا
 فقيهفقيه محمدجوادمحمدجواد

 حكمتي، منصورحكمتي، منصور عليزاده، حميدعليزاده، حميد……عزيزاعزيزا
13761378ييحيدرحيدر وحيدوحيد آجوداني،آجوداني، فروزانفروزان صالتي،صالتي،

 شده اصالح ارقام ومقايسه سازگاري بررسي 128
 جديدكلزا

77059 -0000-00-
120000 -100-0

خاتمه
 يافته

باقري،محسناحمدي،محمدرضا
 تركماني، عباس حمزه، خادم حميدرضا

عربغالمحسينفقيه،محمدجواد

خلف،حكمتيحميدعليزاده،…عزيزا
 فروزان حيدري، وحيد،صالتيصالتي منصورمنصور

ودانيآج
13761378

 عملكردالينهاي ومقايسه سازگاري بررسي 129
 كلزا خالص

77060 -0000-00-
120000 -100-0

خاتمه
 يافته

 باقري،باقري، محسنمحسن احمدي،احمدي، محمدرضامحمدرضا
 فقيه،فقيه، محمدجوادمحمدجواد عرب،عرب، غالمحسينغالمحسين

خلف،خلف،حكمتيحكمتيعليزاده، حميدعليزاده، حميد……عزيزاعزيزا
 وحيدوحيد آجوداني،آجوداني، فروزانفروزان صالتي،صالتي، منصورمنصور

حيدريحيدري
13761378

130 
درصدخودگشنيتعيين,لوژيفنومطالعه
 دربعضي دهنده گرده مناسبترين وانتخاب

زيتونارقام

78003 -0000-00-
120000 -117-2

خاتمه
 يافته

 عطيه،صالتيصالتي منصورمنصور صمدي، نادر آوا حسين سونا
13771379 تربتي ليال مشاور، صفرنژاد

 خاكزي هاي ميكروارگانيسم نقش بررسي 131
 سوياديبن غالفدر اختالل دربروزعارضه

78062 -0000-00-
111100 -100-3

خاتمه
 يافته

نژاد، حسيني عباس آزاد، افشاري همايون
 صالتيصالتي منصورمنصور

 تربتي، ليال باروتي، شاپور امرايي، واحد
13781381 صحيحي زينب

132 
 ياافزايش تاثيرريزمغذيهادركاهش بررسي
 بيماريهاوعلفهاي, آفات وخسارت جمعيت
 گندم هرزمهم

79126 -7901-01-
111500 -100-5

خاتمه
 يافته

محمدرضامحمدرضامنصوري،منصوري،بهرامبهرامنوري،نوري،حسينحسين
 حسيني،حسيني، محسنمحسن آبادي،آبادي، حاجيحاجي باقري،باقري،
 عليرضاعليرضا مستشاري،مستشاري، مهرزادمهرزاد ناصري،ناصري، مهديمهدي

 الهياري،الهياري، مرتضيمرتضي ويسي،ويسي، مژگانمژگان مرجوي،مرجوي،
 آبادي،آبادي، يونسيونس معصومهمعصومه جمالي،جمالي، محمدرضامحمدرضا
 عباسعليعباسعلي جاللي،جاللي، صادقصادق خرمالي،خرمالي، سليمانسليمان
 سيلسپور،سيلسپور، محسنمحسن جعفرزاده،جعفرزاده، ناصرناصر روانلو،روانلو،
 عليرضاعليرضا غيبي،غيبي، محمدنبيمحمدنبي كاظمي،كاظمي، همايونهمايون
 صالحي،صالحي، محمدمحمد دوست،دوست، عدلعدل حيدرحيدر عطري،عطري،
 عباسعباس شايسته،شايسته، غنيغني فرخفرخ صالتي،صالتي، منصورمنصور
 داريوشداريوش نيمĤورد،نيمĤورد، طباطباييطباطبايي رضارضا داودي،داودي،

توحيديتوحيديمحمدتقيمحمدتقيصفايي،صفايي،

13781382

133 
قارچيبيماريزايعواملشناسائي

 اهميت كشوروتعيين مختلف كلزادرمناطق
آنها

79026 -0000-00-
110000 -10-0

خاتمه
 يافته

ميرحسينيميرحسينيعبدالهعبدالهآزاد،آزاد،افشاريافشاريهمايونهمايون
 آزاد،آزاد، افشاريافشاري همايونهمايون ناصري،ناصري، بيتابيتا مقدم،مقدم،

صالتيصالتيمنصورمنصور

 زينبزينب تربتي،تربتي، رحمانپور، ليالرحمانپور، ليال حسينحسين
13781380 صحيحيصحيحي

 برق المللي بين خزانه درآزمايش بررسي 134
 باقال زدگي

7983-0000-00-
111200 -100-3

خاتمه
تهياف

 سعيدسعيد سرپرست،سرپرست، رمضانرمضان صالتي،صالتي، منصورمنصور
 اسروشاسروش

 مشاور، محمدعليمشاور، محمدعلي شهرياريشهرياري داريوشداريوش
13781380 تربتيتربتي ليالليال آقايان،آقايان،

 لكه المللي بين خزانه درآزمايش بررسي 135
 باقال شكالتي

79110 -0000-00-
121100 -117-3

خاتمه
 يافته

13781380 تربتيتربتي ليالليال آقايان،آقايان، محمدعليمحمدعلي صالتيصالتي منصورمنصور سرپرست،سرپرست، رمضانرمضان

136 

مادريدرختانآلودگيوضعيتبررسي
 قارچي خسارتزاي عواملبه زيتون

 مختلف دراستانهاي وويروسي وباكتريايي
كشور

79106 -0000-00-
111100 -100-3

خاتمه
 يافته

عليعليقاسمي،قاسمي،آزاد، ابوالقاسمآزاد، ابوالقاسمافشاريافشاريهمايونهمايون
 معيني،معيني، محمدرحيممحمدرحيم شبستري،شبستري، معينيمعيني اصغراصغر

 صالتي،صالتي، منصورمنصور مقدم،مقدم، حسينيحسيني عبداالميرعبداالمير
داوديداوديعباسعباس

 زينبزينب تربتي،تربتي، ليالليال دشتكي،دشتكي، عليرضاعليرضا
13791380 صحيحيصحيحي

 فوزاريوم هاي جدايه خصوصيات بررسي 137
 نخودايران كشت عمده مناطق

80060 -0000-00-
112100 -100-3

خاتمه
 يافته

مهديه، مجتبيمحسنشهرياري،داريوش
،صالتيصالتي منصورمنصور كشاورز، كاووس اسكندري،
محموديفرشيديونسي،حسن

13801383 تربتي اشتركان، ليال حافظجهخدي

خالصوالينهايارقامبررسي 138
عملكردمقايسهسويادرآزمايشات

80295-0000-00-
منصورمنصورپور،قلياحمدداوطلب،محمود هزارجريبي ابراهيمخاتمه120000-117-2

13801381تربتيليال،صالتيصالتي
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 يافته

139 

بيماريبهمبتالبرنجگياهآوريجمع
از)sheath blight( غالف تگيسوخ

و جداسازي كشورو برنجكاري مناطق
 Rhizoctonia قارچ سازي خالص

solaniبيماريعامل

8001-8013-00-
290000 -100-0

خاتمه
 يافته

دهكايي،پاداشتفريدونياضي،قرهبهزاد
 نادر بوشهري، شتاب محمد كوثري، مژگان

 مجتبي معيني، محمدرحيم آزادبخت،
 خسروي، وحيد روانلو، عباسعلي اسكندري،

صالتيصالتيمنصورمنصور

13801381 نادري ابوالقاسم

 سازگاري وتعيين محصول ومقايسه بررسي 140
 پاييزه كشت نخودسفيددر ارقام

81001 -0000-00-
210000 -100-0

خاتمه
 يافته

بيگي،هاشم…عبدالپور،صباغحسين
 پيام خاني، صفي منصور سرپرست، رمضان

محموديفرشيدسعيد،عليپزشكپور،

حسينآزادبخت،نادرناصري،اكبرعلي
،صالتيصالتي منصورمنصور كشاورز، كاووس ايراني،

كرميايرجآقايانمحمدعلي
13801383

به نخودنسبت ارقام مقاومت ارزيابي 141
 Ascochyta rabiei نژادهاي

81075 -0000-00-
112100 -100-3

خاتمه
 يافته

 كاووس،صالتيصالتي منصورمنصورشهرياري، داريوش
13811383 تربتي اشتركان، ليال حافظ خديجه محمودي فرشيد پور، صباغ حسين كشاورز،

142 
هايجدايهبينبيماريزاييتنوعبررسي
درنقاط نخودايراني زدگي برق بيماري عامل

نرسريترپكشورباكشتمختلف

82156 -0000-00-
210000 -100-0

خاتمه
 يافته

نورالهي،خشنودبابا،پورعليحميدرضا
 فرشيد،صالتيصالتي منصورمنصور كشاورز، كاووس

نسبآقاجانيمحمدعليمحمودي،
13811386

 برترومتحمل الينهاي وانتخاب بررسي 143
 زدگي برق بيماريبه باقالنسبت

82026 -0000-00-
121100 -100-3

خاتمه
 يافته

محمودمستعد،محمداحمدوند،رحيم
 رضا دباغ، زاده غفور ميري، خالد نصرالهي،
 سرپرست، رمضان،صالتيصالتي نصورنصورمم سخاوت،

دزدانيقلعهالهحجت

13811383 آقايان جهانساز، محمدعلي انوش

144 

نژادهايگسترشوتعيينشناسايي
موزائيك ويروس ميزبان وگياهان بيولوژيكي

 Soybean (Mosaic Virus سويا
(SMVايران شمالدر )مازندرانو گلستان 

(

82051 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
فتهيا  

 نوح پناه، رعيت سياوش شهرآيين، نوح
 صالتيصالتي منصورمنصور شهرآيين،

 مشاور، مهدي رحيميان اله حشمت
13821385 منصوري عليرضا افضلي،

145 
بيماريهايتكميليوبررسيشناسايي
 آنهادرمناطق پراكنش كلزاوتعيين ويروسي

درايرانكاشتمهم

82050 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

رحيممعيني،ين، محمدرحيمشهرآينوح
 منصورمنصوركامران، رضا ارومچي، سعيد پرويزي،

دليليعليرضا،صالتيصالتي

 عليرضا قطبي، تبسم افضلي، مهدي
13821385 منصوري

146 
برتاكيدباسوياويروسيعواملشناسايي
در سويا بذرزاد ويروسهاي پراكنش تعيين
كاشتمهممناطق

82049 -0000-00-
110000 -100-0

ه خاتم
 يافته

زادهغفورآزادبخت،نادرشهرآيين،نوح
،صالتيصالتي منصورمنصور صالح، كرباليي حسين دباغ،

سركاريصمدپناه،رعيتسياوش

قطبي، مشاور، تبسم رحيميان اله حشمت
13821385 افضلي مهدي منصوري، عليرضا

 مولدسرخشكيدگي قارچي عوامل تعيين 147
وزنجان گلستان دراستانهاي زيتون درختان

82065 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 نظركاخكي، حسين آزاد، افشاري همايون
 صالتيصالتي منصورمنصور

 ليال ارشاد، اميري، جعفر مهدوي مكامه
13821384 تربتي

در سويا زودرس ارقام عملكرد مقايسه 148
 مختلف رديف فواصل

82117 -0000-00-
125300 -117-3

خاتمه
 يافته

س اختر شفاهي، قربان رييسي اميهمقصودلو،

عبدالصالحداوطلب،محمودسبزه،محمد
 عيدمحمد فر، مهدوي مسلم كرنژاد،
 صدقي، پرويز جرجاني، جاويد اسكندرلي،
صالتيصالتيمنصورمنصورهزارجريبي،ابراهيم

13821383

 بخش اميد ارقام عملكرد مقايسهو بررسي 149
 ماش

83083 -0000-00-
125300 -056-3

خاتمه
 يافته

 علي مقصودلو، سرپرست، اختر رمضان
 صدقي، پرويز صيادي،

منصورسيدي،فرامرزسبزه،محمد
 جر، احمد نسب،گل محمد عليمرداني،
،صالتيصالتي منصورمنصور تمك، آرتقي عبداله

 قرنجيك، اسفنديار آقايان، محمدعلي
نسبآقاجانيمحمدعلي

13841385

150 
نماتدآلودگيوشدتانتشاردامنهبررسي
) Heterodera glycines(سويا سيست

گلستانومازندراناستاندر

83021 -0000-10-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 كالسنگياني، محمدعلي امرايي، واحد مهدويان اسماعيل معافي، تنها زهرا
13831385 صالتيصالتي منصورمنصور براري، حسن

151 
پوسيدگيوگياهچهمرگعواملتعيين
 كلزاكاري مهم مناطقدر كلزا طوقهو ريشه
كشور

84024 -0000-02-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

خشنودآزادبخت،نادرآزاد،افشاريهمايون
 كشاورز، كاووس،صالتيصالتي منصورمنصور نورالهي،

دليليعليرضا
13841386 مشاور ميرابوالفتحي منصوره

در) كلروتالونيل( داكونيل قارچكش بررسي 152
 فرنگي گوجه موجي لكه بيماري كنترل

86047 -0000-02-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

 ليال شريفي، كسري مرجاني، محمدرضا عظيمي حسين،صالتيصالتي منصورمنصور
13861388 تربتي
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

و طوقه پوسيدگي پراكنشو علل بررسي 153
 فرنگي توت ريشه

86076 -0000-02-
100000 -009-2

خاتمه
 يافته

 شريفي كسري
قاسمي،محمدتقيمهدوي،مكامه
محمد،صالتيصالتي منصورمنصور پناه، رعيت سياوش
ميرابوالفتحيمنصورهپور،حمديم

13861389

154 
 هاي باكتري پراكنش تعيينو شناسايي
 كاري ذرت مهم مناطقدر ذرت بيماريزاي

 كشور

86093 -0000-02-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

شتابمحمدصالحي،سانازباقري،عزيز
،صالتيصالتي منصورمنصور ذاكر، مسعود بوشهري،
پرالك، ظهور اسفنديار منتخبي، محمدكاظم
اصالحيمحمدرضاسركاريصمد

13861389 شهابي عباس

155 

شناساييباارتباطدرتكميليهايبررسي
نماتدهاي پراكنش تعيينو جمعيت تراكم،

استانهايدر ريشه زخم نماتدهايو سيست
لرستان، فارس، قزوين، گلستان، خراسان

اطالعاتتهيهوخوزستانواصفهان،

87002 -8701-16-
16-01

خاتمه
 يافته

 پورفرد، كريمي هادي معافي، تنها زهرا
 پاك مجيد آزادبخت، نادر احمدي، عليرضا
 مهدي ريوندي، امير،صالتيصالتي منصورمنصور نيت،
 نسب آقاجاني محمدعلي بوشهري، شتاب

 كالسنگياني، محمدعلي امرايي، واحد
 افضل، محبوبه مباركي، داريوش
 باشي مين مهدي مرجاني، محمدرضا
 ملكي يني، حسنمع

13871390

 مديريتي هاي روشو اهميت بررسي 156
01-16-16-8701 ايراندر گندم خاكزاد نماتدهاي

خاتمه
 يافته

فرزادابراهيمي،معافي، نگينتنهازهرا
فتحي،... اسدا پورفرد، كريمي هادي افشاري،
 پاك مجيد گيتي، مزدشت آزادبخت، نادر
 يزدي،اناحمدي امير چايچي، مهرداد نيت،
 همايون،صالتيصالتي منصورمنصور نژاد، حسيني عباس

 مجتبي بوشهري، شتاب مهدي كاظمي،
 كفاشي، اميركيوان ريوندي، امير قلندر،

صفاييداريوش

13871391 مشاور نيكول جولي

157 

ريشكدارانبالشناسائي
)Thysanoptera(,و پراكنش بررسي

 استان سوياي درمزارع غالب گونه تعيين
در اختالل باعارضه ارتباطدر گلستان

سوياغالفبندي

78083 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 دامغان، احمدي محمد پلنگي، علي اسماعيلي جليل علوي، جليل
13781379 آباديآبادي يونسيونس معصومهمعصومه خرمالي، سليمان

158 
 ياافزايش تاثيرريزمغذيهادركاهش بررسي
 بيماريهاوعلفهاي, آفات وخسارت جمعيت
 گندم هرزمهم

79126 -7901-01-
111500 -100-

خاتمه
 يافته

محمدرضامنصوري،بهرامنوري،حسين
 حسيني، محسن آبادي، حاجي باقري،
 عليرضا مستشاري، مهرزاد ناصري، مهدي

 الهياري، مرتضي ويسي، مژگان مرجوي،
،آباديآبادي يونسيونس معصومهمعصومه جمالي، محمدرضا
 عباسعلي جاللي، صادق خرمالي، سليمان
 سيلسپور، محسن جعفرزاده،صرنا روانلو،
 عليرضا غيبي، محمدنبي كاظمي، همايون
 صالتي، منصور دوست، عدل حيدر عطري،
 رضا داودي، عباس شايسته، غني فرخ

 صفايي، داريوش نيمĤورد، طباطبايي
توحيديمحمدتقي

13781382

159 
 پراكنش نقشه وتهيه تكميلي شناسايي
زيكشاور اراضي جوآبيو هرزگندم علفهاي
 GISاز بااستفاده ايران

79129 -7901-01-
111100 -100-5

خاتمه
 يافته

صباحي،نسرينمعيني،باشيمينمهدي
 حسين باقراني، ناصر احمدي، محمد علي
 محمدي، اله حجت برجسته، عليرضا اديم،

 سپيده موسوي، كريم قوجيق، حسين
 ماكنالي، آذر حسيني، محسن ساجدي،

 حسين ريماني،ن وجيهه زاده، نوروز شهرام
ناصر ويسي، مژگان پورآذر، رضا نظركاخكي،
 موسي،آباديآبادي يونسيونس معصومهمعصومه جعفرزاده،

 جاهدي آژنگ ابطالي، يحيي دلقندي، الرضا
 محمدرضا پور، دادخواهي كاظم ترك،
 عطري، عليرضا اسفندياري، حكمت جمالي،
 نيمĤورد، طباطبايي رضا ساراني، منصور
بيتاني،رمضاكاظممحدميروكيلي،محمد

 زاده،زاده، پنجعليپنجعلي تيمورتيمور حدادي،حدادي، نجفنجف
 عسكرعسكر جوادي،جوادي، باهرهباهره زاده،زاده، جاهديجاهدي
 سيروسسيروس آقابيگي،آقابيگي، فاطمهفاطمه جوزيان،جوزيان،
 صريحيصريحي سميراسميرا كياني،كياني، مجيدمجيد سنگري،سنگري،

13781382
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

سهيلي

160 
 مبارزه مديريت اقتصادي ومقايسه بررسي
 كوچك دردومقياس گندم دراراضي باآفات
 وبزرگ

79125 -7901-01-
111900 -100-5

مه خات
 يافته

قاسمي،مقدم، محمدتقيحسنيمجيد
 دادگر منصوريان، الدين نجم مرادي، حسين

 يونسيونس معصومهمعصومه نعمتي، عادل محمدي،
آباديآبادي

 اخوان، مجيد نژاد، ساوري عليرضا
 رضابيگي منوچهر مشاور، كاظمي همايون

 مشاور
13791381

 علفهاي وفنولوژي تراكم وتعيين شناسائي 161
ادركلز مزارع هرزغالب

81004 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

حسينبرجسته،عليرضاسليمي،حميرا
 الرضا موسي نريماني، وجيهه نظركاخكي،
 يونسيونس معصومهمعصومه احمدي، عليرضا دلقندي،
 حاتمي، سپيده ابطالي، يحيي،آباديآبادي
فريدونپورمحمدبيركاني،قنبريداريوش

صفر ساجدي، سپيده نژاد، ساوري عليرضا
 محسن محمدي، رامبد نسب، جمشيدي

 ريوند
13801382

162 

جديدانوكعلفكشكاراييبررسي
)Envoke 75WG (Trifluron 

sodium هرزمزارع هاي علف دركنترل 
پنبه

82103 -7901-01-
110000 -100-5

خاتمه
 يافته

 مجيد آبادي، يونس معصومه سليمي، حميرا
13821384 ريوند محسن قاسمي، محمدعلي فريدونپور محمد اخوان،

 پنبه مزارع هرز علفهاي بذر بانك بررسي 163
 گلستان استان

84043 -0000-00-
101600 -056-3

خاتمه
 يافته

كشيري، اله قادري، حبيب اكرم فرشيد فائز اله روح،آباديآبادي يونسيونس معصومهمعصومه
13841386 نژاد ساروي عليرضا

164 
 جغرافيايي اطالعات سامانه كاربرد بررسي

)GIS (پراكنش نقشه تكميلو درتهيه 
 ايران وآبي ديم گندم مزارع هرز علفهاي

83001 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

محمدمعيني، عليباشيمينمهدي
 حجت اديم، حسين موسوي، كريم احمدي،
 نسرين برجسته، عليرضا محمدي، اله

 باقراني، ناصر قوجيق، حسين صباحي،
 عبدالعزيز بهروزي، دالور آرميون، محمد
حسيني، محسن قاسمي، محمدتقي حقيقي،
 ماكنالي، آذر ويسي، مژگان آيين، احمد
وجيهه نوروززاده، شهرام نظركاخكي، حسين
حكمت پورآذر، رضا لك، محمدرضا نريماني،

 يحيي ترك، جاهدي آژنگ اسفندياري،
 حكمت آبادي، يونس معصومه ابطالي،

 ناصر دلقندي، الرضا موسي اسفندياري،
 صالحي عباس ساراني، نصورم جعفرزاده،
 ميروكيلي، محمد طباطبايي، رضا اردكاني،
رمضانيكاظممحمدسهيلي،بيتا

 ولي محمد مرادي، بختيار پارسي، فرزانه
 زمان امير شكاري، اعظم پور، اله

 عسكر آبادي، يونس معصومه ميرآبادي،
 صريحي سميرا جوزيان،

13821387

165 

نوويكاجديدهايعلفكشكاراييبررسي
Prometyn 440g/Kg 

Fluometuron& 440g / Kg 
conovoy DF انووكو 

)Trifloxysulfuron sodium 
Envoke 75WG هرز علفهاي كنترلدر 

پنبهمزارع

83146 -0000-08-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 معصومهمعصومه بازوبندي، محمد سليمي، حميرا
،آباديآبادي يونسيونس

 نژاد، ساوري عليرضا حدادي، نجف
 مشاور، رامبد ميبدي باغستاني محمدعلي
 يزدي مجيد ريوند، محسن محمدي،

13831384

از استفادهبا گندم هرز علفهاي كنترل 166
 رويشي پيشو كاربرد خاك علفكشهاي

83149 -0000-08-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 آبادي،آبادي، يونسيونس معصومهمعصومه پورآذر،پورآذر، رضارضا
13831383 بيركانيبيركاني قنبريقنبري داريوشداريوش جماليجمالي محمدرضامحمدرضا

167 

علفكشكارائيرزيابيا
علفهايبا مبارزهدر) 300لونترل(كلوپيراليد

 كمپوزيته،لگومينه،چتريان، خانواده هرز
كلزامزارعدربندهاوهفت

84015 -0000-08-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 يونسيونس معصومهمعصومه پورآذر، رضا شيمي، پرويز
 فريدونپور محمد،آباديآبادي

 ريوند محسن نژاد، ساوري عليرضا
13831384

 علفبه هرز علفهاي مقاومت جويي پي 168
 كشور گندم مزارعدر كشهاي

84010 -8304-08-
100000 -100-4

خاتمه
 يافته

 جمالي، محمد ماكنالي، آذر زند، اسكندر
 آباديآبادي يونسيونس معصومهمعصومه

محمدحسنبناكاشاني،فاطمهجباري،
 معيني، باشي مين مهدي مشاور، عليزاده

يزديمجيد
13831386

پي جديدفنوكساپروپ علفكشيشآزما 169
 ويوالف فاالريسن عليه) پوماسوپر( اتيل

69567 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 حميد منتظري، منصور ميركمالي، حسين
 قنبري داريوش ارجمند،

 ابطالي، يحيي،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
13691372 خليل ريوند، محسن كجباف، عبدالرسول
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

حسينيدرگندموحشي

آن ومقايسه استامپ اثرعلفكش بررسي 170
 ذرت مزرعهدر متداول باعلفكشهاي

71399 -0000-00-
110000 -107-2

خاتمه
 يافته

 يحيي موسوي، محمدرضا منتظري، منصور
 ابطالي

شاتوري،محمود،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا
 رحيم عطايي، محمود مداح، محمدباقر

پيرويرمضانسيدابراهيمي،
13701371

171 
 استامپ ثرعلفكشا بررسي

 باعلفكشهايآن ومقايسه)پنديمتالين(
 ذرت درمزرعه متداول

71399 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 ابطالي يحيي منتظري، منصور

،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضاموسوي،محمدرضا
 سيدابراهيمي، رحيم مداح، محمدباقر

 رمضان شاطوري، محمود عطايي، محمود
پيروي

13711373

172 
هرززراعتعلفهايشيميائيكنترلسيبرر
-Prc( رويشاز قبل بصورت پنبه

emergence(

70694 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 محمودمحمود الهاله نژاد، حجتنژاد، حجت ساوريساوري عليرضاعليرضا منتظريمنتظري منصورمنصور
13711373 دانشمندخسرويدانشمندخسروي كتايونكتايون جانلو،جانلو،

173 
علفشيميائيكنترلامكانبررسي
Parapholisهرز Incurva L C.E 

Hwbbardجودرزراعت

70667 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13711373 نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا منتظري منصور

174 
زراعتانتخابيچندعلفكشبررسي

 هرزبعدازرويش علفهاي سوياازنظركنترل
آنهابينوآنتاگونيسم

70659 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 نوري عرازمحمد،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا منتظري منصور
13711372 راددوجي

 كنترل جديدجهت علفكشهاي آزمايش 175
 گراسهادرگندم

71038 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

حسينمنتظري،ميركمالي، منصورحسين
 علي ابطالي، يحيي ارجمند، حميد فاطمي،

بخشفرحنقي

رودي،…اقدرت،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا
 محسن كاليي، رمضانعلي مهديور، كاظم

حسينيخليلريوند،
13721374

 علفهاي قارچي بيماريزاي عوامل تعيين 176
 گرگان مزارع هرزمهم

73138 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 منتظري منصور
فاتحي،جمشيد،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا

 عباسي، مهرداد ارشاد، جعفر متين، فريده
تربتيليال

13731375

 دركنترل چندعلفكشيكارآي مطالعه 177
 نخودديم درزراعت برگ هرزپهن علفهاي

75099 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 ويسي، مژگان باقراني، ناصر فقيه، احمد
 دلقندي الرضا موسي

 عزت وليزاده، جاهد،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
13751376 بزازي داريوش نريماني، وجيهه لنگري،

178 
 علفهايبذور مشخصات وتعيين بررسي

بمنظورشناسايي عمده زراعي هرزمحصوالت
 نظرقرنطينه آنهاازنقطه

75039 -0000-00-
110000 -107-2

خاتمه
 يافته

 آقابيگي فاطمه

منتظري،منصور،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا
يحيي محمدشريفي، مسلم ظفرمند، قاسم

 ايرانشهر موسي ترمه، فريدون ابطالي،
پيرويرمضانمشاور،

13751377

179 
 جمعيت روي باراني تاثيرآبياري بررسي
 قارچي بيماريزاي مهم وعوامل مكنده آفات
 پنبه

75024 -0000-00-
112000 -117-3

خاتمه
 يافته

 كياني مجني، عليرضا تقي درويش

پلنگي،عليكالسنگياني،محمدعلي
 رايجي احمدرضا،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
اكبر علي اسدي، محمداسماعيل كفگيري،

تازيكي

13751376

180 
پنتردركنترلعلفكشكاراييبررسي
 برگ كشيدهو برگ هرزپهن علفهاي
درگندم

76005 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 نريماني، باقراني، وجيهه ناصر فقيه، احمد
 ابطالي يحيي ارجمند، حميد

منتظريمنصور،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا
 پيروي، رمضان وليزاده، جاهد مشاور،

حسينيخليل
13751377

 متوساالم( سينالكش علف كارآيي ازريابي 181
 گندمدر برگ پهن هرز علفهاي دركنترل)

76024 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

ناصرصباحي،نسرينموسوي،محمدرضا
 ناظريان، عيسي ويسي، مژگان باقراني،
 حميد جعفرزاده، ناصر بزازي، داريوش

ارجمند

 خليل لنگري، عزت،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
13751376 زندوكيلي هويدا حسيني،

 علفبه نسبتجو ارقام واكنش بررسي 182
 سوپر وپوما تاپيك كشهاي

76015 -0000-00-
111200 -117-3

خاتمه
 يافته

13751377 غيادي، رحمتالهنژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا نيا نوري باقراني، عباسعلي ناصر

جديددرمزارعكش چندعلف كارآيي بررسي 183
دمگن

79019 -7901-01-
110000 -100-5

خاتمه
 يافته

پورآذر،ميبدي، رضاباغستانيمحمدعلي
 دلقندي، الرضا موسي باقرآنيترشيز، ناصر

فقيهاحمد

شهرامحدادي،نجف،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا
 عليرضا مشاور، شيمي پرويز نوروززاده،
ريوندمحسنيزدي،مجيدعطري،

13781379

184 
كشعلفچندكارائيارزيابي

 زراعت گرامينه هرز علفهاي جديددركنترل
سويا

79112 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13791380مشاور شيمي پرويز،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا باقراني ناصر

13791379اصغرعلينژاد،نژاد،ساوريساوريعليرضاعليرضاعبدالحميدفائز،الهروحباقراني،ناصرخاتمه-01-7904-79113جديدپنترادركنترلعلفكشكارائيارزيابي185



و منابع طبيعيو آموزش مركز تحقيقات- روبروي سازش-خيابان شهيد دكتر بهشتي-گرگان: پستي نشاني  گلستاناستان كشاورزي

 www.ganrrc.org.ir:نشاني سايت 017- 32159813: نمابر 017- 32150063-4: تلفن تماس 4915677555:كدپستي

وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

پيريخدادادمهاجربسطامي،فريدونپورمحمدپورقاز، يافته5-100-112400پنبهزراعتگرامينههرزعلفهاي

186 
 مبارزه مديريت اقتصادي ومقايسه بررسي
 كوچك دردومقياس گندم دراراضي باآفات
 وبزرگ

79125 -7901-01-
111900 -100-5

خاتمه
 يافته

قاسمي،محمدتقيم،مقدحسنيمجيد
 دادگر منصوريان، الدين نجم مرادي، حسين

 يونس معصومه نعمتي، عادل محمدي،
آبادي

همايون اخوان، مجيد،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
13791381 مشاور رضابيگي منوچهر مشاور، كاظمي

 دركنترل جديد علفكشهاي كارايي ارزيابي 187
)Zea mays( ذرت هرزمزارع علفهاي

79120 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

باقراني،زاده، ناصرهاديمحمدحسن
 خاصاي زاده، نوروز شهرام حسيني، محسن

جماليمحمدرضابدلي،
13791379 محمدزاده جاويد،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا

 علفهاي وفنولوژي تراكم وتعيين شناسائي 188
 دركلزا مزارع هرزغالب

81004 -0000-00-
110000 -100-0

ه خاتم
 يافته

حسينبرجسته،عليرضاسليمي،حميرا
 الرضا موسي نريماني، وجيهه نظركاخكي،
 يونس معصومه احمدي، عليرضا دلقندي،
 حاتمي، سپيده ابطالي، يحيي آبادي،
فريدونپورمحمدبيركاني،قنبريداريوش

صفر ساجدي، سپيده،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
 محسن محمدي، رامبد نسب، جمشيدي

 ريوند
13801382

189 
هرزهايعلفپاتوژنقارچهايمطالعه
 عواملبه دستيابي براي برنج درمزارع
ميكروبيبيولوژيككنترل

82121 -7902-01-
110000 -107-5

خاتمه
 يافته

 منتظري منصور
آقاجاني،غالمرضا،نژادنژادساوريساوريعليرضاعليرضا
 آتوسا ظفرمند، قاسم محمدي، جهان

ارشادجعفرزاده،مهدي
13821384

190 

كانوويجديدهايعلفكشكاراييبررسي
Prometyn 440g/Kg 

Fluometuron& 440g / Kg 
conovoy DF انووكو 

)Trifloxysulfuron sodium 
Envoke 75WG هرز علفهاي كنترلدر 

پنبهمزارع

83146 -0000-08-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

 معصومه بازوبندي، محمد سليمي، حميرا
 آبادي، يونس

،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا ادي،حد نجف
 مشاور، رامبد ميبدي باغستاني محمدعلي
 يزدي مجيد ريوند، محسن محمدي،

13831384

191 

علفكشكارائيارزيابي
علفهايبا مبارزهدر) 300لونترل(كلوپيراليد

 كمپوزيته،لگومينه،چتريان، خانواده هرز
كلزامزارعدربندهاوهفت

84015 -0000-08-
100000 -100-0

مه خات
 يافته

 يونس معصومه پورآذر، رضا شيمي، پرويز
13831384 ريوند محسن،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا فريدونپور محمد آبادي،

-اس پنوكسوالم علفكش كارآيي ارزيابي 192
 شاليزاردر 240 سي

85127 -0000-00-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

يعقوبي، بيژن باقراني، ناصر منتظري، منصور
 پورآذر رضا

 حمادي، عادل،نژادنژاد ساوريساوري عليرضاعليرضا
13851386 نيك جباري سعيد ريوند، محسن

 Decorana بومي ملخ بيواكولوژي بررسي 193
capitata 

69589 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 مجري پور جعفري منوچهر
پورقاز،عبدالحميد،مبشريمبشريمحمدتقيمحمدتقي

 ميزايانس هايك نجفي، العابدين زين
زويغمهرانمشاور،

13691371

 خوارذرت ساقه كرم بيواكولوژي بررسي 194
)Sesamia sP(.باآن شيميائي ومبارزه 

70631 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13701373 مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي پور جعفري منوچهر

 گندم سياه سوسك بيواكولوژي بررسي 195
Zabrus tenebrioides 

71791 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
هيافت

13711373 پورقاز عبدالحميد جرجاني، رضا مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي

196 
تابستانهكاشتمختلفاثرتاريخهايبررسي

رقمٍ رشدونموذرت مختلف برعملكردومراحل
Sc704

71608 -0000-00-
120000 -117-2

خاتمه
 يافته

 جرجاني، رضا،مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي چوگان رجب
13711374 شريفي غالمرضا تيغ، جهان غالمرضا

 مختلف هاي گونه شناسي زيست بررسي 197
 Eurygaster.spp گندم معمولي سن

72022 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 عبدالحميد جرجاني، رضا سرايلو، مهدي مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي
13721374 حيدري محمد پورقاز،

198 
مختلفهايگونهكارآئيوبررسيشناسائي
 aruaw پارازيت هاي مگس

retsagyruE

73066 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 پورقاز، عبدالحميد قادري، كورش مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي
13731375 مشاور رجبي غالمرضا

 آفات فون وشناسائي آوري جمع- بررسي 199
 آنها طبيعي ودشمنان ايران وجو گندم

73127 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

جليل،مبشريمبشريمحمدتقيمحمدتقيبرومند،هوشنگ
زاده، احمدي محمد ابراهيمي، ابراهيم لف،خ

پازوكي، علي مقدم، معصومه هاشمي، عباس
عدلحيدراردبيلي،ژيالحسيني،مهدي

 ميزايانس، هايك بديعي، مرتضي
13731377 اسالملو فرخ محمدعلي
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

رضواني،عليسرافرازي،عليمراددوست،

200 

وپيشرفتهالينهايآلودگياختالفبررسي
 تاثيرو خوار ساقهبهمگند تجاري

-در آلودگي ميزانبر كاشت تاريخهاي
nubilalis Ostrinia

74025 -0000-00-
111200 -117-3

خاتمه
 يافته

 قادري، آبرودي، كورش محمد علي عربي كالته مهدي،مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي
13731375مشاور حيدري محمد پورقاز، عبدالحميد

-00-0000- 75110 گندم پوشينك پشه بيواكولوژي بررسي 201
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 پرچمي، مهرداد قادري، كورش مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي
13741376 پورقاز عبدالحميد

202 
 Eurygaster(مائوراسنتكميليبررسي

maura(آن خسارت وچگونگي پراكنش
وگنبدگرگانمختلفمناطقگندمدرمزارع

76036 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 عباس پورقاز، عبدالحميد قادري، كورش مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي
13751377 مشاور عبدالهي

 مطالعه براي گيري نمونه روشهاي بررسي 203
 گندمسن جمعيت تغييرات

76014 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

،مبشريمبشريمحمدتقيمحمدتقياميرمعافي،مسعود
 تقدسي، محمدولي قاضي، شهاب

بصيريغالمحسين
13761379 متينضاعلير عطايي، محمود

204 
 Ostriniaذرتخواراروپائيساقهبيولوژي

nubilalis Hbn غرب شمالو درشمال 
كشور

82068 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

،مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي بصيري، غالمحسين
 اسپهبدي كامبيز زاده، تقي مسعود

 مسعود بخشي، كبري عاليي، بهنام
13821384 شادكام مشاور، قاسم اميرمعافي

 مقدماتي وبيولوژي پراكنش, شناسايي 205
 درايران سورگوم خوارهاي ساقه صحرايي

82106 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

،مبشريمبشريمحمدتقيمحمدتقيبصيري،غالمحسين
 مجتبي رحيمي، حسن باقري، محمدرضا

اسپهبديعبدالعليزاده،تقيمسعودپيري،

يي،عال بهنام قادري، كورش بخشي، كبري
13821384 شادكام قاسم

206 

هايپروتيستشناسائيوآوريجمع
 پولك بال هاي راسته حشرات بيمارگر
و بالپوشان سخت‚ باالن راست‚ داران

دوباالن

83043 -0000-04-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

13831387 مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي غزوي، مهران

207 

 ET ( Economic(كاربردبررسي
threshold و)PPD (Potential 

population Density تصميمدر 
ذرت اروپائي خوار ساقه كنترل جهت گيري

Ostrinia nubilalis

83097 -0000-04-
100000 -100-0

خاتمه
 يافته

،مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقيبصيري، غالمحسين
 اسپهبدي، مسعود عبدالعلي شريفي پرويز

 زاده تقي
13851388

208 
دفعاتوكاشتتاريختاثيربررسي

 ذرت آفات كنترل چگونگيدر سمپاشي
تابستانهشيرين

86059 -0000-00-
101200 -056-3

خاتمه
 يافته

 بزي، محمدتقي راد، حيدري ابوالفضل صابري عليرضا،مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي
13861388 مشاور بصيري غالمحسين قادري، كورش

209 

 ژرمدر بيماريو آفاتبه تحمل ارزيابي
اي حارههنيمواي حاره پالسم

)Tropical and Subtropical (سيميت
 ذرت نژاديبه برنامهدر استفاده جهت

87031 -036-03-3
خاتمه
 يافته

 نسب آقاجاني مساوات، محمدعلي افشين

كالسنگياني،محمدعليبزيفمحمدتقي
 راد، حيدري ابوالفضل،مبشريمبشري محمدتقيمحمدتقي

 مرجاني، محمدرضا آبكنار، مهدي علي
 رجب قادري، كورش،راد اميني تيمور

تربتيليالمشاور،چوگان

13871390

210 
بعنوانذرتكشتتوسعهامكانبررسي
 بانحوه رابطهدر بعدازگندم دوم محصول
آنمهمآفاتوكنترلمبارزه

65241 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 پور جعفري منوچهر
جمشيدپورقاز،عبدالحميدطالبي،خليل

 رجب نجفي، بدينالعا زين محمدي،
شاملوجعفرحيدري،محمدچوگان،

13651369

 برگخوارگندم سوسك بيواكولوژي بررسي 211
Lema melanopus 

69545 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13691371 پورقاز عبدالحميد پور جعفري منوچهر

 Decorana بومي ملخ بيواكولوژي بررسي 212
capitata 

69589 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 پور جعفري منوچهر
پورقاز،عبدالحميدمبشري،محمدتقي

 ميزايانس هايك نجفي، العابدين زين
غزويمهرانمشاور،

13691371

 وتعيين نماو نشو محلهاي تكميلي بررسي 213
 درايران مراكشي وملخ صحرائي فازملخ

69608 -0000-00-
110000 -100-٠

خاتمه
 يافته

منوجهرپور،جعفريچهرغزوي، منومهران
 مهدي نوبندگان، جمسي غالمرضا شرفه،

غزويمهرانحسيني،
13701373

 خوارذرت ساقه كرم بيواكولوژي بررسي 214
)Sesamia sP(.باآن شيميائي ومبارزه 

70631 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13701373 مبشري محمدتقي پور جعفري منوچهر
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

215 
ديدگرانستارجتاثيرعلفكشبررسي

 علفهاي عليه) متيل متمتون سولف%(75
گندممزارعبرگهرزپهن

67359 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13671369 ساطعي هادي منتظري منصور

216 

فنروكوآتديعلفكشكاربردتوام
 بروموكسينيلو توفوردي باعلفكشهاي
 هرزپهن وعلفهاي وحشي يوالف دركنترل

گندمبرگ

68413 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13681369 ساطعي هادي منتظري منصور

217 
گندمموردكشتارقامواكنشبررسي

به نسبت رويش مختلف درمراحل
وبروموكسينيلتوفورديعلفكشهاي

68412 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13681370 خبازصابري ساطعي، حسين هادي منتظري منصور

218 
پيجديدفنوكساپروپكشعلفآزمايش

 ويوالف فاالريسن عليه) پوماسوپر( اتيل
درگندموحشي

69567 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

منتظري، داريوش ميركمالي، منصور حسين
 ارجمند حميد قنبري،

ابطالي،يحيينژاد،ساوريعليرضا
 خليل ريوند، محسن كجباف، عبدالرسول

حسيني
13691372

 هرز علفهايبا شيميايي بارزهم بررسي 219
 گندم مزارع

69535 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 حسين منتظري، منصور ميركمالي، حسين
 فاطمي

 درخشان، عباسقلي عجمي، هوشنگ
13691370 خبازصابري حسين

220 
علفهايمختلفهايتاثيرتراكمبررسي

 محصول درعملكرد گندم هرزغالب
درگرگان

70721 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13701371 نژاد ساروي عليرضا منتظري منصور

آن ومقايسه استامپ اثرعلفكش بررسي 221
 ذرت مزرعهدر متداول باعلفكشهاي

71399 -0000-00-
110000 -107-2

خاتمه
 يافته

 يحيي موسوي، محمدرضا منتظري، منصور
 ابطالي

شاتوري،محمودنژاد،ساوريعليرضا
 رحيم عطايي، محمود مداح، محمدباقر

پيرويرمضانسيدابراهيمي،
13701371

222 
پنديمتالين(استامپاثرعلفكشبررسي

 درمزرعه متداول باعلفكشهايآن ومقايسه)
ذرت

71399 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 منصور ابطالي، يحيي موسوي، محمدرضا
 منتظري

مداح،محمدباقرنژاد،ساوريعليرضا
 عطايي، محمود سيدابراهيمي،مرحي

پيرويرمضانشاطوري،محمود
13711373

223 
هرززراعتعلفهايشيميائيكنترلبررسي
-Prc( رويشاز قبل بصورت پنبه

emergence(

70694 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 محمود اله حجت نژاد، ساوري عليرضا منتظري منصور
13711373 دانشمندخسروي كتايون جانلو،

224 
علفشيميائيكنترلامكانبررسي
 Parapholis Incurva L C.Eهرز

Hwbbardجودرزراعت

70667 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

13711373 نژاد ساوري عليرضا منتظري منصور

 ذرت انتخابي تاثيرچندعلفكش بررسي 225
 محصول بعدازسبزشدن

70629 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
هيافت

13711374 داغلي قرهسلآي منتظري منصور

226 
زراعتانتخابيچندعلفكشبررسي

 هرزبعدازرويش علفهاي سوياازنظركنترل
آنهابينوآنتاگونيسم

70659 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 نوري عرازمحمد نژاد، ساوري عليرضا منتظري منصور
13711372 راددوجي

 كنترل جديدجهت علفكشهاي آزمايش 227
 گراسهادرگندم

71038 -0000-00-
110000 -100-0

خاتمه
 يافته

 حسين منتظري، منصور ميركمالي، حسين
 ابطالي يحيي ارجمند، حميد فاطمي،

رودي،…اقدرتنژاد،ساوريعليرضا
 محسن كاليي، رمضانعلي مهديور، كاظم

 فرح نقي علي حسيني، خليل ريوند،
بخش

13721374

 علفهاي قارچي يزايبيمار عوامل تعيين 228
 گرگان مزارع هرزمهم

73138 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 منتظري منصور
فاتحي،جمشيدنژاد،ساوريعليرضا

 عباسي، مهرداد ارشاد، جعفر متين، فريده
تربتيليال

13731375

229 
ويروئيديويروسيعواملدخالتبررسي

بندي درغالف اختالل درعارضه وپروكاربوت
وياس

71625 -0000-00-
110000 -117-2

خاتمه
 يافته

 اكرم اخوتيان، حسين منتظري، منصور رحيميان اله حشمت
13711373 شكورزاده حسين زاده،…حمدا

230 
مقاومبرگپهنهرزيعلفهاييجويپ
يبرخ گندم مزارعدركشعلف به

 كشوريها استان

90001-8803-
16-16-014 

خاتمه
 يافته

13901391 باقرانيناصر اسكندر زند
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 بررسي بيولوژي پيچك بند 231
خاتمه
 يافته

13891391 ساوري نژاد حقيقي

232 
بررسي تنوع علفي هاي هرز در ناحيه

 خزري
خاتمه
 يافته

13891391 ساوري نژاد حقيقي

233 
بررسي استانه خسارت علف هاي هرز

 مزارع كلزا
خاتمه
 يافته

13891391 ساوري نژاد حقيقي

234 

ا كولوزي جوانه زني بذر هفتبررسي
تعيين فنولوزي امكان آلودگي بند پيچ،

بذر گندم به بذر علف هرز در مزارع 
 گندم استان گلستان

88108-16-16-0
خاتمه
 يافته

8891 عليرضا ساورينژاد اسفنديارقرنجيك عبدالعزيز حقيقي

235 
تعيين خسارت اقتصادي ناشي از علف

 هاي هرز در مزارع كلزا كشور
89110-16-16-0

خاتمه
 يافته

92 89نژاد اسفنديارقرنجيك عليرضا ساوري عبدالعزيز حقيقي

236 
اثرتناوب زراعي در تلفيق با كنترل
و تراكم شيميائي برتركيب جمعيت

”علفهاي هرز گندم در استان گلستان

86003-8601-
00-121008-

056-4

خاتمه
 يافته

ناصر باقراني، يونس ابادي، عبدالعزيز
يحقيق

عليرضا ساوري نژاد، اسفنديار
 قرنجيك

13861390

237 
كنترل علف هاي هرز در كشت مستقيم

 برنج
خاتمه
 يافته

13891390 ساوري نژاد

238 
بررسي كيفيت سموم علفكش

دومنظوره در كنترل علف هاي هرز
 مزارع گندم

خاتمه
 يافته

و علي حيدري 13891390 ليال حبيبيان ناصر باقراني

239 
اثرات خاكورزي بر روي جمعيتبررسي

 علف هاي هرز سويا
خاتمه
 يافته

و ناصر باقراني
 ليال حبيبيان

13891389

240 
و كاه كلش بر بررسي اثرات خاكورزي

روي جمعيت علف هاي هرز مزارع ذرت
خاتمه
 يافته

و ليال حبيبيان 13891389 ناصر باقراني

241 
تاثير قارچكش جديد ركس دوو در كنترل

ت فوزاريومي سنبله گندمبالي
خاتمه89126-16-60-04

 يافته
 محمدعلي آقاجاني

محمدعلي دهقان، محمدعلي
 كالسنگياني، محمدرضا مرجاني

13891390

242 
ارزيابي تاثير چند قارچكش جديد در كنترل

 سفيدك دروغي سيب زميني
خاتمه88097-16-16-04

 يافته
13881390 محمدعلي آقاجاني

243 

ي اثر چند قارچكش در كنترلبررسي تكميل
) Late blight(بيماري سفيدك داخلي

 سيب زميني

85014-0000-02-
100000-100-0

خاتمه
 يافته

8590 محمدعلي آقاجاني

244 
در كنترلRanmanارزيابي تاثير قارچكش

 بيماري سفيدك دروغي سيب زميني
خاتمه89088-16-16-04

 يافته
8990 محمدعلي آقاجاني

خاتمه0-16-16-89110خسارت اقتصادي ناشي از علف هاي تعيين 245
 يافته

و عليرضا ساوري نژاد عبدالعزيز حقيقي 92 89اسفنديار قرنجيك
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 هرز در مزارع كلزا كشور

246 

Biscayaارزيابي كارآئي حشره كش

OD24% جهت كنترل سوسك گرده خوار 
 M.aeneusكلزا 

خاتمه90031-16-16-04
 يافته

براري-خرمالي  13901391

247 

بررسي هاي تكميلي در ارتباط با شناسائي،
و تعيين پراكنش نماتدهاي تراكم جمعيت
و نماتدهاي زخم ريشه گندم در  سيست

استانهاي خراسان، گلستان، قزوين، فارس، 
و تهيه  و خوزستان لرستان، اصفهان

(اطالعات جغرافيائي آنها  GIS(

87002-8701-16-
16-01

خاتمه
 يافته

دعلي آقاجانيمحم و محمدرضا مرجاني   138790 حسن ملكي

248 

و تعيين پراكنشنمونه برداري، شناسايي
نماتدهاي سيستي سيب زميني در مناطق

 سيب زميني كاري كشور

)88046-63-04(-
16-16-014  

خاتمه
 يافته

 138890 محمدعلي كالسنگياني محمد علي آقاجاني

249 

تهيه نقشه پراكندگي زنگ سياه گندم
)Ug99 در مناطق مختلف كشور با استفاده ) 

(از سامانه اطالعاتي جغرافيايي  GIS(

8902-8901-16-
16-014  

خاتمه
 يافته

13891390 محمدعلي آقاجاني

250 

بررسي نقش بوته هاي زرشك در انتقال
عامل بيماري زنگ سياه گندم به فصل

 ديگر

89003-89001 -16-
45-0

خاتمه
 يافته

مدعلي كالسنگيانيمح محمدعلي آقاجاني  13891392

251 
هرز پهن برگ مقاوميعلف هاييجويپ

يبه علف كش در مزارع گندم برخ
كشورياستانها  

90001-8803-16-
16-014  

خاتمه
 يافته

13901391 ناصر باقراني

252 
بررسي نوسانات جمعيت سن

ٍEuarygasterMaura در مزارع گندم 
 شمال شرق كشور

و احم خرمالي- -1391ديقرنجيك

253 

بررسي اكولوزي جوانه زني بذر هفت بند
پيچ،تعيين فنولوزي امكان آلودگي بذر گندم

به بذر علف هرز در مزارع گندم استان
 گلستان

خاتمه88108-16-16-0
 يافته

و عليرضا ساوري نژاد عبدالعزيز حقيقي 91 88اسفنديار قرنجيك

254 

و مقايسه اكولوژي جوانه زني بيش بررسي
ه علف هرز گون Melilotus indicus 

,M.officinalis 

خاتمه
 يافته

8891 عبدالعزيز حقيقي
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

255 

هرز پهن برگ مقاوميعلف هاييجويپ
استانيبه علف كش در مزارع گندم برخ

كشوريها  

9001-8803-16-
16-014  

خاتمه
 يافته

13901392 ناصر باقراني

256 
توسعه مدل پيش آگاهي براي كنترل موثر

اري بادزدگي فيتوفترايي سيب زميني دربيم
 استان گلستان

سازمان جهاد
كشاورزي استان

 گلستان

دردست
 اجرا

9193 محمدعلي كالسنگياني محمدعلي آقاجاني

257 
مدلسازي عارضه اختالل در غالفبندي سويا

 در استان گلستان

سازمان جهاد
كشاورزي استان

 گلستان

دردست
 اجرا

 محمدعلي آقاجاني
رييسي، ابراهيم هزارجريبي، ساميه

 خردمند، محمدعلي كالسنگياني
91 93

258 
و بيماري در ژرم ارزيابي تحمل به آفات
و نيمه حاره سيميت جهت پالسم حاره اي

 استفاده در برنامه به نژادي ذرت
87031-0316-03-3

خاتمه
 يافته

 محمدعلي آقاجاني
محمدتقي مبشري، محمدتقي فيض

راد، كوروش بخش، ابوالفضل حيدري
 قادري، محمدعلي كالسنگياني

138790 

259 
و رقم بر جمعيت بررسي اثر تاريخ كاشت

 سوسك غنچه خوار كلزا
90013-1603-57-3

خاتمه
 يافته

و عادلي نوري راد دوجي 13901392 قرنجيك

260 
كش هاي مورد استفادهمقايسه كارايي علف

 در كشت گندم استان گلستان
77798قرارداد
9/9/92مورخ

دردست
 اجرا

و معصومه يونس آبادي و ليال حبيبيان ناصر باقراني 13921393 عليرضا ساوري نژاد

261 

بررسي هاي تكميلي در ارتباط با شناسائي،
و تعيين پراكنش نماتدهاي تراكم جمعيت
و نماتدهاي زخم ريشه گندم در  سيست

استانهاي خراسان، گلستان، قزوين، فارس، 
و و تهيه لرستان، اصفهان خوزستان

در اين GISاطالعات جغرافيائي آنها 
 استانها

-16-16-01
87002-8701 

خاتمه
 يافته

و محمدرضا مرجاني محمدعلي آقاجاني  138790 حسن ملكي

262 
و تعيين پراكنش نمونه برداري، شناسايي

نماتدهاي سيستي سيب زميني در مناطق 
 سيب زميني كاري كشور

16-16-014
88002-8806 

-63-04(
)88046 

خاتمه
 يافته

 138890 محمدعلي كالسنگياني محمد علي آقاجاني

263 
تهيه نقشه پراكندگي زنگ سياه گندم

Ug99 در مناطق مختلف كشور با استفاده
 GISاز سامانه اطالعاتي جغرافيايي

-16-16-014 
8902-8901 

خاتمه
 يافته

13891390 محمدعلي آقاجاني

264 
ي زرشك در انتقالبررسي نقش بوته ها

عامل بيماري زنگ سياه گندم به فصل
 ديگر

16-45-+
-89001 

89003 

خاتمه
 يافته

13891392 محمدعلي كالسنگياني محمدعلي آقاجاني

265 
2كش جديد اورستبررسي كارايي علف

بر كنترل)اSC35% فلوكاربازن سديم(
 هاي هرز مزارع گندم علف

 در دست تصويب
دردست
 اجرا

*13921393

266 
 Euarygasterٍبررسي نوسانات جمعيت سن

Maura در مزارع گندم شمال شرق كشور
-

خاتمه
 يافته

و احمدي خرمالي  قرنجيك
1391

1392
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

267 
توسعه مدل پيش آگاهي براي كنترل موثر
بيماري بادزدگي فيتوفترايي سيب زميني در

 استان گلستان

سازمان جهاد
كشاورزي استان

 گلستان

دردست
 اجرا

9193 محمدعلي كالسنگياني محمدعلي آقاجاني

268 
بنديي اختالل در غالفسازي عارضهمدل

 سويا در استان گلستان

سازمان جهاد
كشاورزي استان

 گلستان

دردست
 اجرا

 محمدعلي آقاجاني
* ساميه رييسي، ابراهيم هزارجريبي،
 خردمند، محمدعلي كالسنگياني

91 93

269 
دراي مختلفهبررسي كارايي قارچكش

ي كنترل بيماري بادزدگي فوزاريوميسنبله
 گندم در استان گلستان

سازمان جهاد
كشاورزي استان

 گلستان

دردست
 اجرا

9293 محمدعلي كالسنگياني محمدعلي آقاجاني

270 
و علف هاي هرز  بررسي آفات، بيماري ها

تحت مديريت هاي مختلف خاك ورزي در 
 سويا-تناوب گندم

دردست
 اجرا

 صومه يونس اباديمع

عليرضا ساوري نژاد، ليال حبيبيان، سميرا
 شاملي،

 كورش قادري،
 عطيه صفرنژاد

13921397

271 
بررسي تيپ هاي ايده آل گندم درتوانايي 

 رقابت با علفهاي هرز
دردست
 اجرا

 معصومه يونس آبادي

عليرضا ساوري نژاد
 ليال حبيبيان

 مهدي كالته عربي
 عطيه صفرنژاد

13921394

272 
و علف هاي هرز  بررسي آفات، بيماري ها

تحت مديريت هاي مختلف خاك ورزي در 
 سويا-تناوب گندم

دردست
 اجرا

 معصومه يونس ابادي

عليرضا ساوري نژاد، ليال حبيبيان، سميرا
 شاملي،

 كورش قادري،
 عطيه صفرنژاد

13921397

273 
بررسي تيپ هاي ايده آل گندم درتوانايي 

زرقابت با علف هاي هر
دردست
 اجرا

 معصومه يونس آبادي

عليرضا ساوري نژاد
 ليال حبيبيان

 مهدي كالته عربي
 عطيه صفرنژاد

13921394

274 
بررسي كيفيت سموم علف كش باريك

 برگ كش گندم موجود در بازار
1392 عليرضا ساوري نژاد ناصر باقراني

275 
بررسي كيفيت سموم علف كش پهن برگ

 كش گندم موجود در بازار
1392 عليرضا ساوري نژاد ناصر باقراني

276 
و رقم بر جمعيت بررسي اثر تاريخ كاشت

 سوسك غنچه خوار كلزا
90013-1603-57-3

خاتمه
 يافته

و سليماننوري راد دوجيعراز محمد
 خرمالي

و عادلي 13901392 قرنجيك


