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آببخش تحقيقات عناوين طرح هاي خاتمه يافته  خاكو

وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
 سال پايان سال شروع همكار مجريطرح

-150000-117-2 گندم فسفرروي كاليبراسيون1
00-0000-6972 

خاتمه
اسماعيل-شهرياريمحمدعلي طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعوديافته

 5/1/1373 5/1/1369قميسيروس-ايزدي

 فالت رقم گندم نيازغذائي بررسي2
 وفسفر ازتبه)82 سري(

2-117-150000-
00-0000-6912 

خاتمه
 طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود يافته

ميرزاييرضا-داغليقرهسلآي
 خواه فردوس شهين- مشاور

نادريداود-يگانه
1/7/1369 1/7/1372 

سينگلرقمذرتنيازغذائيبررسي3
وفسفرازتبه704كراس

2-117-150000-
00-0000-7383 

خاتمه
قرهسلآي-يغماييفريبا طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعوديافته

 2/1/1375 1/1/1372ميررضايي-داغلي

-150000-117-2 سويا فسفرروي كاليبراسيون4
00-0000-6973 

خاتمه
رجب-شهرياريمحمدعلي طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعوديافته

 1/1/1376 1/1/1373ايزدياسماعيل-چوگان

 فسفروپتاسيم بحراني نقطه تعيين5
) سموم كاهش( گندم محصول براي

0-100-150000-
00-0000-75002

خاتمه
 يافته

 حسين- ملكوتي محمدجعفر
 وفا-آذري كامران- اخوتيان
- چالي افضلي مهران-توشيح
- پور سليم سعيد- خادمي زهرا

 ودود-پور سرچشمه مهدي
-آهن ساعي اسرافيل-ساعدنيا
 مرادعلي-كالنتري فتحعلي

 قنبرپوري

محمدعلي-عليزادهاسداله
 ناصر-مسعودي بهنام-پرويزي

-عبدالملكي پرويز- معدنچي
 اله حجت- مرجاني حسن
-گرگيج محمدنبي-سپهوند
مهدي-انگوئي منوچهر-رضاييان
- عليزاده منوچهر-مشاور نفيسي
 همت-كشاورز ابوالفتح-عامري
 احمدرضا-اسيقي مريم- طالبي

 محنت عبدالمحمد- محمدزاده
-منتظري عفتالزمان-كش
-توسلي افسانه-يزداني هوشنگ

 محمد-جواهري ابراهيم
- سنجرخاني صنوبر-اسماعيلي
 سعيد- طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود
 ولي-صادقي اسماعيل-سماوات
 فرامرز-مشاور فالح محمد
 محمد-رجايي مجيد-فائزنيا

گلشن

1/7/1374 2/7/1379 

6
 پتاسيم) توازن( باالنس بررسي
 كاهش( گندم زيركشت درخاكهاي

) سموم
0-100-150000-
00-0000-75003

خاتمه
 يافته

محمود-ملكوتيمحمدجعفر
-مرجاني حسن- صلحي
-گودرزي احمد-محبي فريدون
 علي-الفتي-خطيبي- احساني

-آذري آرمان-فكرمندي
-رضاييان- پور تقي ولي-وكيل

- مرام نيك ادقمحمدص
 حسن-اعتصام-خادمي
 وفا- قائمي اله ذبيح- گرگيج
مسعودمسعود- خويي سلطنت-توشيح

 مهدي-طالچيطالچي كاظميكاظمي
-ساعدنيا ودود-پور سرچشمه
 غالمرضا- گلشن محمد

-معافپوريان

عبدالحسين-عليزادهاسداله
-سهرابي اسماعيل-ضياييان
 عزيز- حسيني نوري مجتبي
-روديد محمدسعيد- نيا شاهرخ

 پرويز-تبار فيلي حميد
 ناصر- قاسمي-عبدالملكي
-خلفي- صادقي- معدنچي

- آذر اسماعيلي محمد-همتي
 كاووس- ميرسليماني يعقوب
-زاده اسماعيل- پور حسين
 رمضان-دهدشت محمد-عبادي
-زارعي ابراهيم-مشاور اميري
 نيرالسادات- اتويي طالبي اصغر

-محمدزادهاحمدرضا-پريزاده

1/7/1374 1/7/1377 
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
 سال پايان سال شروع همكار مجريطرح

درخشندهعباس-حائريرزادف
 احمدرضا-حقيقتي بيژن-پور

 زهرا- توسلي افسانه- اخوتيان
-مشاور فالح محمد ولي-خوگر
 صالحي محمد-رجايي حسين
-آهن ساعي اسرافيل-فراهي
 اسماعيل-كالرستاقي كيومرث
 رضا پور سليم سعيد-سيفي

پورهراتي

7

 درپاي يتراتن ازحدبحراني استفاده
به ذرت محصول هاي بوته

 ازته كودهاي مصرف منظوركاهش
) سموم كاهش(

0-100-150000-
00-0000-75052

خاتمه
 يافته

 عزيز- ملكوتي محمدجعفر
 منصور-سياح فريد- نيا شاهرخ
- خويي سلطنت- الفتي

 ابراهيم-اخوتيان احمدرضا
-سماوات سعيد- جواهري
- طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود

-لبخندهآرش-ونديآخعلي
-مرادي فرنگيس- قاسمي سعيد
-خطيبي محمد-صادقي تقي

 محمدكاظم-همتي منصور
-زاده اله فتح عبدالعظيم- وطنيار
- فريدي محمد-ساغرچي حسن

 فرزانه- آذر اسماعيلي محمد
 خندان-دهدشت محمد-نگارش

 افسانه-نادري داود-نصرالهي
 سهراب-خادمي زهرا-توسلي
- يزدي عاليي اطمهف- آذرفر
 فالح محمد ولي-غالبي سعيد
- مطلق صادقي مجيد- مشاور
 علي-شيرازي كشاورز هادي
- منصوري- فتحي صابر- قياسوند
نفسنيكمجيد-گلشنمحمد

1/1/1375 29/12/1376 

8
 مصرف زمان مقدارو اثرات بررسي
 وكيفي برعملكردكمي ازت

اي علوفه سورگوم هيبريدهاي
0-100-120000-
00-0000-75547

خاتمه
 يافته

- دريني علي- مهرور محمدرضا
 فخرالدين فاطمه

محمدرضا-ابوسعيديالهنعمت
- فيلي محمدعباس- ياحقي
 اسالم- باقري مالك-استوار
 مسعودمسعود-مشاور هروان مجيدي

طالچيطالچيكاظميكاظمي

1/1/1375 29/12/1376 

 وگوگرد كمپوست اثرات بررسي9
 گندم عملكرد درافزايش

0-100-150000-
00-0000-76026

خاتمه
 يافته

--طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود
 مجيد-ملكوتي محمدجعفر

 فرهاد-فر شهابي جعفر- فرزان
-خلفي مهدي-پور تقي
 عليرضا-محمدزاده عليرضا
كرم-كرماني صباغ فريد-قانعي
 درخشنده عباس- گودرزي اله

-رمضانپور محمودرضا-پور
 حبيب-جواهري سعيد
 هادي-اسدي انور- اسكندانيان
 محمد ولي- شيرازي كشاورز
 مجيد-سياوشي كاظم- فالح

- مطلق صادقي

بهنام-مختاريداريوش
-ساز چيت سعيد- مسعودي

حكمت…ا كرامت-نوايي عبداله
 حسن-شانيان حميد-نيا

-اردبيلي شعاع محمد-مرجاني
 ابراهيم-پور حسين كاووس
 سعيد-ياسمي جمال-رجبي
-منصوريسنمحمدح- آبادي

 خندان-مستشاري مهرداد
- نژاد پاك عليرضا-نصرالهي
-افتخار كامران-حسيني
 مهدي-شيراز ستاري محمدرضا

- ساردويي معصومه-عربي كالته
-كاوياني اسداله-زارع ابراهيم
-نفس نيك مجيد-عابدي رحيم

انديشنيكمجتبي

1/7/1375 31/6/1376 
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
 سال پايان سال شروع همكار مجريطرح

10 
-دگوگر-پتاسمصرفاثربررسي
برمسو منگنز- روي- منيزيم
سوياوكيفيكميعملكردروي

0-100-150000-
00-0000-76080

خاتمه
 يافته

 اميد--طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود
 قاسمي

عيسي-گورانالهحكمت
 محمد-توسلي افسانه- خليلي

همكارفراهيصالحي
1/1/1376 1/1/1377 

11 
 مصرف مختلف روشهاي مقايسه

و لكردكميبرعم عناصرريزمغذي
 گندم كيفي

0-100-150000-
00-0000-77058

خاتمه
 يافته

لطفمحمد-بالليمحمدرضا
 اسداله-گلچين احمد-الهي
-ملكوتي محمدجعفر- معتمد

 محمد-مجيدي عزيز
- خوگر زهرا-اسماعيلي
 فتحعلي- اعتصام غالمرضا
 كاظميكاظمي مسعودمسعود-كالنتري
- سپهوند مرادجان-طالچيطالچي

صديقهوشيدر

1/7/1376 1/7/1377 

12 

محلولمختلفاثرزمانهايبررسي
 عملكرداجزا, روي اوره پاشي

 آبي گندم عملكردودرصدپروتئين
)تجنرقم(

3-117-151200-
00-0000-77012

خاتمه
 يافته

- كاظميكاظمي-صباحي حسين
 احمدي عزت مسعود

 ادهمي مژگان-آخوندي علي
 4/2/1379 1/8/1376 مشاور

 الينهايو ارقام شوري تحمل بررسي 13
اي مشاهده ارزيابي آزمايشدر جو

0-100-120000-
00-0000-78466

خاتمه
 يافته

 مهرداد- هروان مجيدي اسالم
-نيا نوري عباسعلي-محلوجي

 احمد- پاكدل عبدالرئوف
-راوري اله ذبيح-نادري
 احمدعلي-عيوضي عليرضا
 شيرعلي- احمدعطاري خواجه

 مروتي يداله-كوهكن

منصور-دهقانمحمدعلي
مجيدي اسالم شهرياري-شاكري
 محمدحسين- مشاور هروان

طه- هوشيار رحيم-مصطفوي
-اعتصام غالمرضا-دادرضايي
 ابوالقاسم--احمدي عبدالرضا
-سبزي محمدحسين-حسني
 محمد- طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود

فيضي

1/7/1377 1/7/1378 

14 
اراضيتناسبتفضيلينيمهمطالعه
 منطقه زراعي عمده محصوالت براي

گرگان
3-117-241500-
00-0000-78131

خاتمه
 يافته

 ناصري محمديوسف
كاظميكاظميمسعودمسعود-آخونديعلي

 سيدجاللي عليرضا-طالچيطالچي
مشاور

1/2/1378 3/12/1379 

 مصرف وميزان روش بررسي 15
 كلزا درزراعت عناصرريزمغذي

0-100-150000-
00-0000-79025

خاتمه
 يافته

مختار-يملكوتمحمدجعفر
-اخياني احمد-باورياني زلفي
-آذري كامران-نقوي هرمزد
- نيا حقيقت حسن-اسدي انور

 نرجس-چالي افضلي مهران
 سليم سعيد- كازراني خاتون
 جالل- كلهر منوچهر-پور

 كاظميكاظمي مسعودمسعود-قادري
-آهن ساعي اسرافيل-طالچيطالچي
 اله رحمت-ساماني محمد
-نژاد غفاري علي-بهمرام

اليممحمود

 عوض اكبر علي- شانيان حميد
- طوسي غالمحسين-آباديان
- قنبري- فرومدي محمود

زر خشت سلطانعلي

1/9/1378 1/9/1381 

-190000-100-0 كلزا زراعت اقتصادي بررسي 16
00-0000-80004

خاتمه
 يافته

-آبيار نورمحمد- جدايي عليرضا
 مسعودمسعود- منصوريان الدين نجم

 طالچيطالچي كاظميكاظمي

غالمرضا-نژادصادقحميدرضا
-نيا مهدي عباس-قهرمانيان
 ابراهيم-مجيدي عزيز

 كاظمي مسعود-هزارجريبي
آذرطوسيفالحعباس-طالچي

1/7/1380 1/7/1382 
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
 سال پايان سال شروع همكار مجريطرح

عباسيحسين-طاعي

17 
نيتراتاثرمحلولپاشيبررسي

 پنبه وكيفيت بركميت وكلرورپتاسيم
اكراسايرقم

3-117-152400-
00-0000-80057

خاتمه
 فتهيا

 حجت--طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود
 جانلو محمود اله

 علي- سركاليي اكبر علي
 2/1/1383 1/1/1381 نادري داود- آخوندي

18 

 باكتريهاي شناساييو جداسازي
 رشد محرك فلورسنت سودوموناس

 افزايشدر آنها اثرو)PGPR( گياه
 كلزا خصوصيات بهبودو عملكرد

4-100-470000-
02-0000-83005

خاتمه
 افتهي

احمد-رحمانياسديهادي
-منتجبي اله نصرت- اصغرزاده
-اخياني احمد عقيلي نصراله
 كاظميكاظمي مسعودمسعود- خاوازي كاظم

طالچيطالچي

-مردانلونرگس-زادهملكالهه
-اوتادي اكرم-اربابي خديجه
-آخوندي علي- آقاجاني مينو
-نجاتي عليرضا-عقيلي نصراله
ثقفيكبري-همتيويدا

1/12/1382 1/12/1385 

19 

مصرفروشومقداراثربررسي
بر اوره كود پاشي محلولو خاكي
 اميد الينهاي كيفيو كمي عملكرد

گندمبخش

4-056-121800-
00-8303-83008

خاتمه
 يافته

مهدي--طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود
 عربي كالته

 علي-آبرودي محمد علي
 3/1/1385 1/7/1382 نادري داود- آخوندي

20 
و پرمصرف كودهاي اييكار افزايش
در منيزيمو گوگرد نقش بررسي
گندم كيفيت بهبودو عملكرد افزايش

1-100-180000-
06-8303-00000

خاتمه
 يافته

عبدالحسين-خادميزهرا
عليرضا- فروهر مجيد-ضياييان
-كاليه بشارتي حسين- فالح

 ابراهيم-داودي محمدحسين
--حسيني نيرومند نگار-سپهر

 كريم-پور قلينور فريدون
-بازرگان كامبيز- شهبازي

-فر مطلبي رحيم-رضايي حامد
 اكبر علي-دادپور مسعود
 زاده اله فيض مهناز- عزيزي
 منصور-پيرمرادي-اردبيلي
-پسنديده حسين-زارعي
 اله ماشاء-خودشناس عليرضا
 مهرزاد- نقوي هرمزد-حسيني
-ميرزاشاهي كامران- مستشاري
 لطف محمد-آذري كامران

خدابخش-موسوي احمد-الهي
 عزيز- كردالغري پناهي
 موسوي محمدهادي-مجيدي
- رمضانپور محمودرضا-فضل
- بوردي باي احمد-خوگر زهرا

- توشيح وفا- اسماعيلي محمد
 محمدسبحان-جواهري ابراهيم

-افتخاري كامران- اردكاني
 مسعودمسعود-درياشناس عبدالمحمد
 پيمان-طالچيطالچي كاظميكاظمي
-سماواتيدسع-كشاورز

-رحيميان محمدحسين
-قادري جالل-كلهر منوچهر
 الدين مصلح-صلحي محمود
-پور سليم سعيد-رضايي
 شهريار-صياديان كيومرث

-پناهيمهدي-صفرپورحقيقي

- مشاور پور حسين عليرضا
-مشاور آبادي مسيح محمدحسن

 باللي محمدرضا
1/12/1383 30/11/1388 
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
 سال پايان سال شروع همكار مجريطرح

محمدمهدي-گوشهالدينمحي
معافپوريانغالمرضا-طهراني

21 
 مكانهاي هدفمند انتخابو شناسايي
 كشت تحت خاكهايدر مطالعاتي

 گندم
4-100-180000-
06-8303-83001

خاتمه
 يافته

 محمدعلي- خادمي زهرا
- رشيدي ناصر-خودشناس

 محمدصادق- اخياني احمد
-مقيمي محمدحسن- اسديان
 محمدرضا-مستشاري مهرزاد

 لطف محمد- ينيچاكرالحس
-مالحسيني حميد-الهي
- وكيل رضا-آذري كامران

-كش محنت عبدالمحمد
 ابراهيم-ميرزاشاهي كامران
- گفتار دريغ فرحناز- جواهري
-تومانيان نوراير-دهقاني فرهاد
 محمد- خوگر زهرا- توشيح وفا

 مجتبي- اسدي انور-اسماعيلي
- سپهوند مرادجان- محمودي

 اصغر-عجم صاحب اصغر علي
- قنبرپوري مرادعلي- نيا فرج
- كيخا غالمعلي-سرحدي جواد

- طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود
 كاظم-سيلسپور محسن
 پرويز-قادري جالل-سياوشي
 طاهرزاده محمدحسن- عماري

 صادقي سهراب

رمضانعلي-شاهيحسنحسن
- زاده اسماعيل ليال-پور ابراهيم
 آريان محمد-جمشيدي محمد
-سپهر ابراهيم- صباح آرش-مهر

 احمد-باورياني زلفي مختار
 مريم-بازرگان كامبيز-رضايي
 عليرضا- راد اردشير-قريشي
 آجيلي علي-جاويد ضيايي
 علي-تكاسي محمد-الهيجي
 مهناز-مسعودي بهنام-غياسوند
 الدن-اردبيلي زاده اله فيض

-تبار فيلي احمد-رضايي
 مهريوش- صالح جهانشاه
 احمد-رمانيقه زاده خداوردي
 خسروي اعظم-شيرازي ستاري
 مهدي-رضايي حامد-نژاد
-ميرزاپور محمدهادي-مزحجي
-ماهاني فهيمه-مهدوي مهدي
-مجيدي عزيز-نصرالهي خندان
- نصرالهي فياض-پرويزي فاطمه

- آبادي مسيح محمدحسن
- نادري داود- نژاد پاك عليرضا
 محمودرضا-مرشدي علي

-اونديدم عباسعلي- رمضانپور
 باي احمد- نعمه بني جمال
كيومرث- خداياري ناهيد-بوردي
منوچهر ضيايي عليرضا-صياديان
معصومه-شهابي اصغر علي- كلهر

-يزدي عاليي فاطمه-ساردويي
- الديني زين علي-كشاورز پيمان

 هادي معين-زارعيان غالمرضا
-مقدم اكبري عليرضا- قنوات

 حسين-طهراني محمدمهدي
مسعود-قدبيگلو جواد-دهجعفرزا

شفيعيزهره-نژادتدين

1/3/1383 31/2/1384 

22 

تهيهوجغرافياييپراكنشتعيين
 خاكهايدر آلي مواد رقومي نقشه
 استانهايدر آبي گندم كشت زير

گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
05-8307-83013

خاتمه
 يافته

 بني جمال- زارعيان غالمرضا
 صادقي هرابس-نعمه

-شاكريسيروس-غمبيعلي
-والياني زهرا-مهر آريان محمد
 مومني عزيز-شاهي حسن حسن
طالچيطالچيكاظميكاظميمسعودمسعود-مشاور

1/1/1383 30/12/1387 

23 

بافترقومينقشهتهيهوبنديپهنه
 كشت زير اراضيدر سطحي خاك
، فارس استانهايدر آبي گندم

گلستانوخوزستان

4-100-180000-
05-8307-83012

خاتمه
 يافته

 بني جمال- زارعيان غالمرضا
 صادقي سهراب-نعمه

-مهرآريانمحمد-واليانيزهرا
- شاهي حسن حسن-غمبي علي

 مومني عزيز-شاكري سيروس
طالچيطالچيكاظميكاظميمسعودمسعود-مشاور

1/1/1383 30/12/1387 

1/1/13842/1/1387-زادهملكالهه-آخونديعليحسين-الهيلطفمحمدخاتمه-180000-100-4كودپاشيمحلولتاثيربررسي24
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
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رشدمختلفمراحلدرنيتروژن
 دانه كيفيو كمي عملكردبر گندم

گندم

مسعودمسعود-موسوياحمد-صفارييافته06-8303-84001
 طالچيطالچي كاظميكاظمي

-دالوريامير-گرجيسيروس
 تدين مسعود- ايزدي اسماعيل

مشاورطهرانيمحمدمهدينژاد

25 
 هاي تلقيح مايه كارايي بررسي
 نيتروژن تثبيت افزايش براي مختلف

 سويا عملكردو
04-10-10-86023

خاتمه
 يافته

 رامين-آباد علي افشاري ميترا
 عبدالحسين-پور ايراني
-ارزانش محمدحسين-ضياييان
 چراتي علي- اصغرزاده احمد
-رضايي الدين مصلح-آرايي
دمحم- طالچيطالچي كاظميكاظمي مسعودمسعود

اي گنجه زاده قاسم

هادي-پورشمشيريمهديه
 ساعده-مشاور رحماني اسدي

-جالل غالمرضا-مظفري
 اشرف- حاجيلري رمضانعلي
- فيروزنيا پيمان-زاده اسمعيل
 گندم محمدرضا-احمديان سعيد
 حسين-دادگر محمدعظيم-زاده

 وحيد-شكاري شاهپور-سابقي
احمد- مطلق صالحي مجيد-كاوه

-رشيدي منصور-يچراغعل
 موسي علي-شهيدي اسماعيل
 بهمن-اشرافي فرهاد-خاني
-دوست وطن غالمرضا-خسروي
 ندا-سروي محمد- روحي حسن
-جزي هاشمي مجتبي-عليزاده
 محسن-مشاور خاوازي كاظم

باقري

15/1/1386 12/7/1389 

26 

 كامپيوتري برنامه اصالحو توسعه
 افزايش منظوربه كودي توصيه
از تعدادي برايآن ربريكا

 باغيو زراعي عمده محصوالت
 زميني، سيب جو، ذرت، گندم،(

 آفتابگردان، كلزا، سويا، چغندرقند،
)شليلو هلو سيب، پرتقال، پنبه،

خاتمه يافته 0-10-10-88030

زلفيمختار-خادميزهرا
- منتجبي اله نصرت-باورياني
 كامران-محمدي محمود
-مستشاري مهرزاد-ميرزاشاهي
 انور- چاكرالحسيني محمدرضا
-اسماعيلي محمد-اسدي

 ابراهيم-تدين محمدسعيد
 علي-بستاني محمد- جواهري
بصير- ارناني زارع محمد-زماني

 كاظميكاظمي مسعودمسعود-عطاردي
-شايسته غني فرخ-طالچيطالچي
-اي گنجه زاده قاسم محمد
-فائزنيا فرامرز-عليزاده غالمرضا
يينينا محمدرضا-قادري جالل

حسينييعقوب

- شهبازي كريم-بازرگان كامبيز
- اسدي فاطمه-رضايي حامد
 نيازعلي-مهاجرميالني پرويز

-خاوازي كاظم-پاك ابراهيمي
-سماوات سعيد- باللي محمدرضا

 طهراني محمدمهدي

1/3/1388 1/9/1390 

توليدشده تلقيح ازمايه انواعي ارزيابي 27
)سموم كاهش( سويا براي درايران

0-100-150000-
00-0000-7605 

خاتمه
 يافته

عبدالمجيد-رجاليفرهاد
- ساردويي فاطمه-درياشناس
 كاظم- آرايي چراتي علي
 محمد-خادمي زهرا خاوازي

فراهيصالحي

 محمدحسينمحمدحسين-خلفي هاله
- آباد علي افشاري ميترا- ارزانشارزانش

 همكار قنوات هادي معين
1/1/1376 2/1/1379 

 توليدنيمه وريآفنبه دستيابي 28
 بيولوژيك كودهاي صنعتي

5-107-150000-
00-7906-00000

خاتمه
 يافته

 خاوازي كاظم

محمدحسينمحمدحسين-فالحعليرضا
 حسين-توسلي عليرضا- ارزانشارزانش

 اسدي هادي-كاليه بشارتي
 ميترا- رجالي فرهاد-رحماني

آبادعليافشاري

1/1/1379 1/1/1383 

1/1/13812/1/1383-سجاديهرمز-يغماييفريباارزانشارزانشمحمدحسينمحمدحسينخاتمه-150000-117-2هايگونهوشناساييجداسازي29
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استانخاكهايبومييريلومآزوسپ
 گلستان

احمد-پورشمشيريمهديهيافته00-0000-81022
موسويان فهيمه- مشاور اصغرزاده

علماييمحسن

30 

بوميباكتريهايكارآييدرجهبررسي
leguminosarum bv.vicea 

Rhizobium باعدس همزيست 
اردبيلاستاندرخاكهاي

3-107-151500-
00-0000-82060

خاتمه
 يافته

 ميترا-ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين
 آباد علي افشاري

- خلفي هاله-عليزاده…عزيزا
 1/1/1384 1/1/1382 ثقفي كبري

Azopirillum باكتريهاياز استفاده 31
 گندم عملكرد افزايش براي

4-056-180000-
04-8305-83001

خاتمه
 يافته

عليرضا-رحمانياسديهادي
- ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين-توسلي

-خلفي هاله-اربابي خديجه
 اسدي هادي- اوتادي اكرم
 پيمان-همتي اكبر-رحماني

كشاورز

 اكرم-خلفي هاله-اربابي خديجه
 كاظم-همتي ويدا- اوتادي
 ثقفي كبري-مشاور خاوازي

1/1/1383 30/12/1387 

32 

و ،فني زراعي هاي جنبه بررسي
و زراعي تناوب نظامهاي اقتصادي

در گندم توليد پايداريبر آنها تاثير
 گلستان استان

1-056-120000-
11-8601-00000

خاتمه
 يافته

شعبان-نيانوريعباسعلي
-ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين-كيا
-آبيار نورمحمد-باقراني ناصر

 عليرضا-فالحي حسينعلي
كياني

محمدعلي-افشاري مشاورادفرز
 محمدعلي مشاور چراغي
 هرمز-مشاور ميبدي باغستاني
 كمالي جالل محمدرضا-اسدي

مشاور

1/8/1385 1/8/1390 

33 
 هاي تلقيح مايه كارايي بررسي
 نيتروژن تثبيت افزايش براي مختلف

 سويا عملكردو
04-10-10-86023

خاتمه
 يافته

 رامين-آباد علي افشاري ميترا
 عبدالحسين-پور ايراني
-ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين-ضياييان
 چراتي علي- اصغرزاده احمد
-رضايي الدين مصلح-آرايي
 محمد- طالچي كاظمي مسعود

اي گنجه زاده قاسم

هادي-پورشمشيريمهديه
 ساعده-مشاور رحماني اسدي

-جالل غالمرضا-مظفري
 شرف- حاجيلري رمضانعلي
- زنيافيرو پيمان-زاده اسمعيل
 گندم محمدرضا-احمديان سعيد
 حسين-دادگر محمدعظيم-زاده

 وحيد-شكاري شاهپور-سابقي
احمد- مطلق صالحي مجيد-كاوه

-رشيدي منصور-چراغعلي
 موسي علي-شهيدي اسماعيل
 بهمن-اشرافي فرهاد-خاني
-دوست وطن غالمرضا-خسروي
 ندا-سروي محمد- روحي حسن
-جزي هاشمي مجتبي-عليزاده
 محسن-مشاور خاوازي كاظم

باقري

15/1/1386 12/7/1389 

34 
فاصله،كاشتتاريخاثراتبررسي
بر نيتروژنو روي كودهايو رديف

گنبددرديمشرايطدرنخود
2-57-10-88024 

 فرامرز-ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين محمدنژاد يونسخاتمه يافته
 2/10/1391 1/4/1389 زاده ربيع عليرضا-سيدي

35 

بومي ريزوبيوم هاي جدايه بخشي اثر
 مختلف مناطقدر باقالبا همزيست
 استانهاي خشكي تنشاز متاثر
رضوي خراسانو مازندران گلستان،

2-57-10-88040 
 ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسينخاتمه يافته

-يغماييفريبا-آخونديعلي
- كياء ابوالقاسم-عقيلي نصراله

 غالمرضا-آرام پيل غالمحسين
 هانيه- قلندر براتعلي- سرپرست
 مريم-سبطي مريم-عسگري
نرگس- اسدي اسماعيل- غزائيان

مسگر

1/2/1388 30/7/1391 
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36 

 زيستي كودهاي اثربخشي بررسي
،Azotobacter،Nitragin،

Nitroxin،Biofarm زراعتدر 
 گندم

01-10-10-8902 
خاتمه يافته

-توسليعليرضا-خاوازيكاظم
 هادي-ضياييان عبدالحسين

 محمدحسينمحمدحسين- رحماني اسدي
-خسروي هوشنگ- ارزانشارزانش
 افشاري ميترا-فر شهابي جعفر
- گندمكار اكبر- آباد علي

 كامران-نوروزي سكينه
-مستشاري مهرزاد-ميرزاشاهي
 دمجتبي-ميرزاون جهانبخش
 باي احمد-آبادي يحيي
-ذبيحي حميدرضا-بوردي
-اي گنجه زاده قاسم محمد

حامديفردين

 30/6/1390 1/1/1389 مشاور اصغرزادهمداح

بيوفارم زيستي كود اثربخشي بررسي 37
 گندم زراعت در

01-10-10-8902-
89001 

خاتمه يافته

محمدحسينمحمدحسين-خاوازيكاظم
- ضياييان عبدالحسين- ارزانشارزانش
 كامران-فر شهابي جعفر

 يحيي مجتبي-ميرزاشاهي
-بوردي باي احمد- آبادي

نفردي- ذبيحي حميدرضا
حامدي

 فرهاد- پور شمشيري مهديه
اله رحمت-فاضلي فاطمه-رجالي

 ندا-فتوحي محمدرضا-پريچهر
 قاضي اميرحسين عليزاده

 ثقفي كبري-ميرسعيد

1/1/1389 30/6/1390 

 زيستي كود بخشي اثر بررسي 38
 گندم زراعتدر نيتراژين

01-10-10-8902-
89002 

خاتمه يافته

-آبادعليافشاريميترا
 عليرضا-ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين

 سكينه-گندمكار اكبر-توسلي
-ميرزاوند جهانبخش-نوروزي
 حميدرضا-ميرزاشاهي كامران

فردين-ذبيحي

 احمد- پور شمشيري مهديه
رحمت-فاضلي فاطمه- اصغرزاده

-فتوحي محمدرضا-پريچهر اله
 قاضي اميرحسين-عليزاده ندا

 ميرسعيد

1/1/1389 30/6/1390 

 زيستي كود بخشي اثرسيبرر 39
 گندم زراعتدر نيتروكسين

01-10-10-8902-
89003 

خاتمه يافته

-رحمانياسديهادي
-ارزانشارزانش محمدحسينمحمدحسين

 مجتبي-ضياييان عبدالحسين
 اله رحمت-آبادي يحيي
-ميرزاشاهي كامران-پريچهر
 باي احمد-مستشاري مهرزاد
گنجه زاده قاسم محمد-بوردي

حامديفردين-اي

 اله رحمت- پور شمشيري ديهمه
-فتوحي محمدرضا-پريچهر
-عليزاده ندا- فاضلي فاطمه

-ميرسعيد قاضي اميرحسين
 ثقفي كبري

1/1/1389 30/6/1390 

40 
 تلقيح مايه بخشي اثر بررسي
در گندم عملكردو رشدبر ازتوباكتر

 ايران مختلف مناطق
01-10-10-8902-

89004 
خاتمه يافته

-خسروي هوشنگ
 عليرضا-ارزانشارزانش مدحسينمدحسينمحمح

-آبادي يحيي مجتبي-توسلي
 كامران-ميرزاوند جهانبخش
-مستشاري مهرزاد-ميرزاشاهي
 فردين- ذبيحي حميدرضا

 حامدي

مهديه-رحمانياسديهادي
 بشارتي حسين-پور شمشيري
 عليرضا- فالح عليرضا-كاليه
 احمد- رجالي فرهاد- فالح
رحمت-فاضلي فاطمه- اصغرزاده

-فتوحي محمدرضا-پريچهرلها
 فلورا- خيراوران محبوبه
-زاده اسمعيل اشرف-درخشنده

 مريم-عليزاده ندا-محمدي زهرا
-همتي ويدا- كيا بابك
 روح-ميرسعيد قاضي اميرحسين

-ذوالفقاريپيروز-محمودنيااهللا

1/1/1389 30/6/1390 
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پرانداخشهرام

 مصرف تاثيركاربردعناصركم بررسي 41
3 گرگان سويارقم وكميت كيفيتبر

2-117-150000-
 فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته 00-0000-7165

عرازمحمد-احمديمحمد
 يونس- احمدي ميترا-رادوجي

عادلي
1/1/1371 1/1/1371 

 پتاسيمبه نيازپنبه وتعيين بررسي 42
 كردكوي غرب دراراضي

2-117-150000-
 فراهيفراهيييصالحصالح محمدمحمدخاتمه يافته 00-0000-7164

-عقيليتوفيق-يغماييفريبا
 اله حجت-طلب ايمن غالمرضا

جانلو
1/1/1371 1/1/1374 

ازتبهنيازپنبهتعيين 43
گرگانوفسفردرمنطقه

2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372مجني درويش تقي-يغمايي فريبا فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته 00-0000-7386

ازتبهنيازپنبهتعيين 44
گرگانوفسفردرمنطقه

2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372مجني درويش تقي-يغمايي فريبا فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته 00-0000-7388

ازتمصرفميزانمناسبترينتعيين 45
PRIرقمعملكردگندموفسفربرروي

2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372 ميررضايي-جعفربايلتآ جبار فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته00-0000-73144

ازتبهنيازپنبهتعيين 46
كردكويوفسفردرمنطقه

2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372مجني درويش تقي-يغمايي فريبا فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته 00-0000-7387

در افتابگردان غذايي نياز تعيين 47
 كالله منطقه

2-117-150000-
 فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته00-0000-74050

-پورقازعبدالحميد-گرانفرموسي
-راددوجي نوري عرازمحمد
عادلييونس-ايزدياسماعيل

5/1/1373 6/1/1375 

-150000-117-2گنبددر آفتابگردان نيازغذئي بررسي 48
 فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته00-0000-74049

-صادقييونس-يغماييفريبا
-گرانفر موسي- پورقاز عبدالحميد

راددوجينوريعرازمحمد
5/1/1373 6/1/1375 

49 
 پتاسيم) توازن( باالنس بررسي
 كاهش( گندم زيركشت درخاكهاي

) سموم
0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-75003

 محمود-ملكوتي محمدجعفر
-مرجاني حسن-صلحي
-گودرزي احمد-محبي فريدون
 علي-الفتي-يبيخط- احساني

-آذري آرمان-فكرمندي
-رضاييان- پور تقي ولي-وكيل

- مرام نيك محمدصادق
 حسن-اعتصام-خادمي
 وفا- قائمي اله ذبيح- گرگيج
مسعود- خويي سلطنت-توشيح

 مهدي-طالچي كاظمي
-ساعدنيا ودود-پور سرچشمه
 غالمرضا- گلشن محمد

 معافپوريان

عبدالحسين-عليزادهاسداله
-سهرابي اسماعيل-ضياييان
 عزيز- حسيني نوري مجتبي
-درودي محمدسعيد- نيا شاهرخ

 پرويز-تبار فيلي حميد
 ناصر- قاسمي-عبدالملكي
-خلفي- صادقي- معدنچي
-آذر اسماعيلي محمد-همتي
 كاووس- ميرسليماني يعقوب
-زاده اسماعيل- پور حسين
 رمضان-دهدشت محمد-عبادي
-زارعي هيمابرا-مشاور اميري
 نيرالسادات- اتويي طالبي اصغر

- محمدزاده احمدرضا-پريزاده
 درخشنده عباس- حائري فرزاد
 احمدرضا-حقيقتي بيژن-پور

 زهرا- توسلي افسانه- اخوتيان
-مشاور فالح محمد ولي-خوگر
 صالحيصالحي محمدمحمد-رجايي حسين
-آهن ساعي اسرافيل-فراهيفراهي
 اسماعيل-كالرستاقي كيومرث
 هرضا پور سليميدسع-سيفي

پورهراتي

1/7/1374 1/7/1377 

-150000-100-0 فسفروپتاسيم بحراني نقطه تعيين 50
 29/12/1376 1/1/1375 اسماعيل- قاسمي-صادقي تقي مهدي-ملكوتي محمدجعفرخاتمه يافته00-0000-75058
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مهران-ناظميالهيار-مهدوي)سمومكاهش(پنبهمحصولبراي
 صالحيصالحي محمدمحمد-چالي افضلي

 نوابي فرشيد-فراهيفراهي

ابوالقاسم-حيدري-پوررمضان
-مشاور نفيسي مهدي-توسلي
- زاده اله فتح عبدالعظيم-نادري

 حميدرضا نصرالهي خندان
 صنوبر-مهدوي مهدوي- ذبيحي

 فالح محمد ولي- سنجرخاني
مشاور

51 
توليدشده تلقيح ازمايه انواعي ارزيابي
)سمومشكاه( سويا براي درايران

0-100-150000-
خاتمه يافته 00-0000-7605

عبدالمجيد-رجاليفرهاد
- ساردويي فاطمه-درياشناس
 كاظم- آرايي چراتي علي
 محمدمحمد-خادمي زهرا- خاوازي

فراهيفراهيصالحيصالحي

 محمدحسين-خلفي هاله
- آباد علي افشاري ميترا- ارزانش

 قنوات هادي معين
1/1/1376 2/1/1379 

-150000-100-0 پنبه براي كودييهتوص مدل تهيه 52
خاتمه يافته00-0000-76084

اسماعيل-دروديمحمدسعيد
- نيا حقيقت حسن-ميررسولي
 محمدمحمد-عليزاده غالمرضا

فراهيفراهيصالحيصالحي

آنا-محمدنژاديونس
- عليزاده منوچهر-محمداحمدي

 افسانه-نادري داود-صادقي تقي
رمضانپورمحمودرضا-توسلي

1/1/1376 1/1/1377 

53 

-گوگرد-پتاسمصرفاثربررسي
برمسو منگنز- روي- منيزيم
سوياوكيفيكميعملكردروي

0-100-150000-
 اميد- طالچي كاظمي مسعودخاتمه يافته00-0000-76080

 قاسمي

عيسي-گورانالهحكمت
 محمدمحمد توسلي افسانه- خليلي

فراهيفراهيصالحيصالحي
1/1/1376 1/1/1377 

54 

تاسيمپاثرمصرفبررسي
بر بروروي, آهن, منيزيم,گوگرد,

 دورقم ودرصدروغن دانه عملكرد
درگنبدكاووسآفتابگردان

3-117-151200-
خاتمه يافته00-0000-77083

عرازمحمد- پور دردي اسماعيل
 صالحيصالحي محمدمحمد-راددوجي نوري

 فراهيفراهي
 1/1/1380 1/1/1377 عادلي يونس-محمدنژاد يونس

55 

سيمپتاسازيروندغنيبررسي
آن وتاثير كردكوي منطقه خاكهاي

دائمكرتهايدردرپنبه
2-117-150000-
 فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته00-0000-77082

-نادريداود-كياءابوالقاسم
 عبدالقدير- نژاد نصراله سعيد

قجري
1/1/1377 2/1/1383 

56 
 مصرف وروش ميزان بررسي

 كلزا فسفردرزراعت
0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-79022

الهنصرت-ملكوتيمحمدجعفر
-سرگزي رامين- منتجبي
 احمدرضا- پور سليمي
-نيا حقيقت حسن- محمدزاده
 كيومرث-چالي افضلي مهران
اسداله-كلهر منوچهر-صياديان

 شهريار-كاوياني
 صالحيصالحي محمدمحمد- صفرپورحقيقي

فراهيفراهي

 خشت سلطانعلي- رشتي حسن
 خاتون نرجس- قنبري-زر

 زرانيكا
1/9/1379 30/8/1381 

57 

 نيتروژن پاشي محلول بررسي
 برعملكردو آبياري مختلف وسطوح
 كلزادرگنبد عملكرد اجزاء

2-117-150000-
 فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته00-0000-82056

-يغماييفريبا-محمدنژاديونس
 يونس- آذري محمد حاجي
-فرجي ابوالفضل-عادلي

نسبآقاجانيمحمدعلي

1/7/1381 2/7/1383 

58 

بر گوگردو ازت،پتاسيم اثرات بررسي
و كيفي خصوصياتو ميوه عملكرد

 زيتون روغن كمي
2-056-180000-
 فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته06-0000-83013

-محمدنژاديونس-سرايلومهدي
 جالل- پورقاز عبدالحميد
- ايزدي اسماعيل- محمدزاده
 رحيم-احمدي محمدرضا

 يحيي-روشن اشرف-برساط
ابومرداني

1/7/1382 3/1/1385 
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59 

بركلروركلسيمپاشيمحلولتاثير
 ارقامدر گلگاه پوسيدگي عارضه

هندوانه
2-056-180000-
 31/4/1387 1/1/1385 يغمايي فريبا فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمدخاتمه يافته06-0000-85047

60 
 خربزه اصالحي توده نياز تعيين
 مصرفپر غذايي اصرعنبه جاجو

2-056-180000-
06-0000-86013

دردست
 اجر

-سيدي فرامرز-يغمايي فريبا فراهيفراهي صالحيصالحي محمدمحمد
 30/4/1390 1/1/1388 پورقاز عبدالحميد

61 
 نيتروژن كودي توصيه سازي بهينه
87011-10-10-04سردو گرم مناطقدر كلزا گياه براي

خاتمه يافته

يونس-پورنورقليفريدون
-رفيع محمدرضا-محمدنژاد
-همتي اكبر-رادمهر سعيد

 مسعود- منتظري عفتالزمان
- اسماعيلي محمد- داديور
 غني فرخ- ارناني زارع محمد

 صالحيصالحي محمدمحمد-شايسته
عطارديبصير-فراهيفراهي

 سپهر ابراهيم-زاده ملك الهه
 حسين-طباخيان شيدا- مشاور

 شاپور-دالوري امير-صفاري
 مجيد-يآقاجان حسن-شكاري
 شريعتي فرناز- مطلق صادقي

 ثقفي كبري

1/6/1387 1/6/1391 

62 

 مورفولوژي، هاي ويژگي بررسي
 چوب مكانيكيو فيزيكي شيميايي،
 جنگل) cerasus avium( آلوكك

 گلستان لوه

12-57-09-8708-
88002 

 اميري محمد شاهخاتمه يافته

فخريانعباس-ميركاظميزيداله
- اكبرزادهيعل اله حبيب- روغني
-گلبابايي فرداد-شهرياري بهزاد

 كاميار-خاني حسين حسين
 محمدمحمد- فاميليان حسين-صالحي

فراهيفراهيصالحيصالحي

1/1/1388 2/1/1391 

63

64 
 اراضي اصالح سنجي امكانو بررسي
 وخاكآب منابعبه توجهبا دلتايي

82-0500635000-
 خانيكي كرمي عليخاتمه يافته 21

محمد-مهديانمحمدحسين
 يونس-شهرامشهرام عبدالعليعبدالعلي-احرار
 عليرضا- حبيبي عليرضا-دقيق

لنگرويشكوهي

1/1/1382 1/11/1384 

65 
بهقدسنيازگندموتعيينبررسي

وفسفرازت
2-125-150000-
احمدرضا-هراتيمجيد شهرامشهرام عبدالعليعبدالعليخاتمه يافته00-0000-71128

 5/1/1372 5/1/1371واعظيانعلي-منصوري

66 
مصرفيآبدوروميزاننتعيي

لوبياسفيدكشاورز
2-111-150000-
 1/1/1377 1/1/1372 دانشي نايب-مرادي شهرامشهرام عبدالعليعبدالعليخاتمه يافته 00-0000-7381

67 

قبلآبياريمختلفتاثيررژيمهاي
كيفيو كمي خواص برروي ازگلدهي

مورنرقمزمينيسيب
3-111-121500-
 نايب-هرواني معيال جوادخاتمه يافته00-0000-74024

 دانشي

-فكرمنديعلي-تكاسيمحمد
 محمدرحيم-تواليي مسعود
شهرامشهرامعبدالعليعبدالعلي-معيني

1/1/1374 1/1/1377 

68 
رقمموردنيازگندمآبوتعيينبررسي

C-70-3
2-111-150000-
-عليزادهمحمد-دانشيرجب شهرامشهرام عبدالعليعبدالعليخاتمه يافته00-0000-75024

 2/7/1375 1/7/1374سيادتحميد

69 
برعملكردپتاسيمورويمصرفتاثير
زيتونميوهكميصفاتبرخيو

2-045-180000-
مهدي-شهرامشهرامعبدالعليعبدالعليخاتمه يافته06-0000-84036

 1/2/1390 1/2/1385 عبادي رحيم-تكاسي محمدطاهري

70 

آبياري مختلف روشهاي تاثير مقايسه
 زيتون كيفيتو كميتبر ميكرو

 روغني
4-100-220000-
خاتمه يافته11-0000-84020

-نيا شاهرخ محمدعلي
 مجيد-نيا شاهرخ محمدعلي
 كريمي محمد طرقي كرامتي

عليرضا-مشاورقايمياصغرعلي
-مصطفوي كريم-پور بنيان
-جوكار الدن-شهرامشهرام عبدالعليعبدالعلي

كاظمياحمد

1/6/1384 4/12/1388 

71 
در پتاسيمو فسفر حدبحراني تعيين

جو براي شور هايمحيط
5-100-150000-

خاتمه يافته01-0000-771250

فرخ-مهاجرميالنيپرويز
-نيا حقيقت غالمرضا-ميرزاپور

-وكيل رضا- ناييني حميدرضا
روشنيروشنيقربانعليقربانعلي-دهقانيفرهاد

-1/1/1377 1/1/1381 
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72 

بالقوهقابليتهاوپتانسيلهايمطالعه
 طرحهاي واجراي لسي اراضي
 ورزي بهره جهتآبو خاك حفاظت
 بخش پايداري وتوسط بهينه

گلستاندرمنطقهكشاورزي

5-117-150000-
 31/6/1379 1/1/1377 شاهويي صابر روشنيروشني قربانعليقربانعليخاتمه يافته01-0000-771273

73 
 گندم مصرف عناصركم بهينه مصرف

 شور درشرايط
0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-78019

-رشيديناصر-بالليمحمدرضا
- سرگزي رامين-صلحي محمود

 عزيز-ميرزاوند جهانبخش
-اعتصام غالمرضا-مجيدي
 فرهاد- خاكساريان فرهاد
احمد-روشنيروشني قربانعليقربانعلي-دهقان

 محمد-بوردي باي
 محسن- سعيددرودي

كشاورزپيمان-سيلسپور

 اميرحسين-مختاري داريوش
 محمود-گفتارمنش خوش
-رزاقي حاجي اسماعيل-صلحي
 عليرضا-حسني القاسمابو

 رضايي طايفه حيدر-جدايي

1/7/1377 1/7/1381 

74 

وارقامكيفيوكميصفاتبررسي
درجو بشوري متحمل الينهاي
 يكنواخت عملكرد مقايسه آزمايش

گرممنطقهشوراراضي

0-100-120000-
خاتمه يافته00-0000-78464

 احمد- قزويني اله حبيبا
-اني نوري عباسعلي-نادري

 كوهكن شيرعلي

مجيدياسالم-دهقانمحمدعلي
- حسني ابوالقاسم- مشاور هروان
-روشنيروشني قربانعليقربانعلي-دادرضايي طه

اعتصامغالمرضا

1/7/1377 1/7/1378 

75 

تفكيكبهخاكشورينقشهتهيه
 كشت زير خاكهاي شوري سطوح
، فارس استانهايدر آبي گندم

گلستانوخوزستان

4-100-180000-
قربانعليقربانعلي-طاهرزاده محمدحسنخاتمه يافته05-8307-83011

 زارعيان غالمرضا- روشنيروشني

 عزيز- مبيني ناصر-لبخنده آرش
 هادي معين-مشاور مومني

 قنوات
1/1/1383 30/12/1387 

76 

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
 خاكهايدر ثانويه غذايي عناصر

 استانهايدر آبي گندم زيركشت
گلستانونخوزستا،فارس

4-100-180000-
 حسن حسن-- روشنيروشني قربانعليقربانعليخاتمه يافته05-8307-83008

 نعمه بني جمال- شاهي

 پيل غالمحسين-يغمايي فريبا
سهراب-مشاور مومني عزيز-آرام

 صادقي
1/1/1383 30/12/1387 

77 

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
خاكهايدر مصرفكم غذايي عناصر
 استانهايدر آبي ندمگ كشت زير

گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
 حسن حسن-- روشنيروشني قربانعليقربانعليخاتمه يافته05-8307-83007

 نعمه بني جمال- شاهي

 پيل غالمحسين-يغمايي فريبا
سهراب-مشاور مومني عزيز-آرام

 صادقي
1/1/1383 30/12/1387 

78 
در پتاسيمي كودهاي سرنوشت
 گندم كشت تحت عمده خاكهاي

4-017-180000-
خاتمه يافته06-8303-85020

 عبدالحسين-بازرگان كامبيز
 كنعاني محمدرضا-ضياييان
 موسوي محمدهادي-نژاد
باي احمد-مجيدي عزيز-فضل

-روشنيروشني قربانعليقربانعلي-بوردي
كشاورز پيمان-صلحي محمود

-قاسميمريم-زادهاسماعيلليال
- ميالني نرگس-يغمايي فريبا
 پروين- مشاور پور حسينضاعلير

 مريم- دالوري امير- آريا
- نصرالهي خندان- جوادزاده
 ناهيد- نوشيرواني رخساره
نژادتدينمسعود-خداياري

1/2/1385 1/2/1388 

79 

در عناصر جغرافيايي پراكنش تعيين
 استان(ديم گندم زيركشت اراضي

)گلستان
4-056-180000-
 روشنيروشني نعلينعليقرباقرباخاتمه يافته05-0000-86007

-آخونديعلي-يغماييفريبا
 ابوالقاسم-آرام پيل غالمحسين

 داود-زاده ربيع عليرضا- كياء
- مشاور مومني عزيز-نادري

صادقيسهراب

1/4/1386 2/10/1387 

80 

ارزيابيشاخصهايمناسبترينتعيين
خاك پتاسيم استفاده قابليت وضعيت
پتاسيمكوديتوصيهو

14-100-180000-
06-8303-86032

دردست
 اجرا

عبدالحسين-بازرگانكامبيز
 موسوي محمدهادي-ضياييان
قربانعليقربانعلي-مجيديعزيز-فضل

-يغماييفريبا-ميالنينرگس
-دالوري امير-شهبازي هكريم
پروين-مشاورپورحسينعليرضا

1/7/1388 2/10/1390 
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-بورديباياحمد-روشنيروشني
 صلحي محمود-كشاورز پيمان

مريم-اسديفاطمه-آريا
-نوشيرواني رخساره- جوادزاده
 خندان- خداياري ناهيد
نژادتدينمسعود-نصراللهي

81 

اثراتومقايسهبررسي
 كننده اصالح كاربردموادمختلف

گنبدشوروقليايخاكهايدربهسازي
2-117-150000-
 2/3/1375 1/3/1372 پذيرا ابراهيم-نادري داود تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته00-0000-73126

82 
 اثرمقاديركودشيميائي بررسي

 گندم برروي آبياري ورژيمهاي
2-117-150000-
 تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته 00-0000-7384

حاجي-جعفربايآلتجبار
محمد- نادري داود-آذري محمد

صالحي
1/7/1372 2/7/1375 

83 

كاربرداثراتومقايسهبررسي
خاكهاي دربهسازي كننده مواداصالح

تنگليوقلياييشور
2-117-150000-
 تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته00-0000-74074

-مشاورجواهريپرهام-قادري
-عقيل بني نورالسعيد- درويش
ايزدياسماعيل-پورخوجمناصر

5/1/1374 6/1/1375 

84 
 قوزه وريزش خشكيدگي علل بررسي

 پنبه جوان هاي
3-100-112415-
خاتمه يافته00-0000-74022

-علوي جليل- پروين احمد
 اسالمياسالمي كمالكمال-نعمتي محمد
- قائمي محمدرضا-تپهتپه گمشگمش

 سيلسپور محسن

حاجي-قاسميمجيديهشاهرخ
-زاده…حمدا اكرم-آذري محمد
-توسلي اسماعيل-محوي فرحناز
-پورقاز عبدالحميد-عرب رضا
محمود- مجدزاده يونس-نصيري
-احيايي علي مريم-يطرآباد
 جواد-حقيقي مرادي ماشااله
-مهاجرعباسي اشرف-ميري
 زهره- بوربور سعيد- نوري پرويز

 جوان هوشنگ-نژاد حسيني
 مقدم جوان هوشنگ-مقدم
 سجادي السادات اشرف- مشاور
سجاديالساداتاشرف-مشاور

1/1/1374 1/1/1377 

85 

اثرمقاديركودشيميائيبررسي
 درمراحل آبياري تلفمخ ورژيمهاي
Storkرقمدورومرشدگندممختلف

3-117-151200-
 كمالكمال-جعفرباي آلت جبارخاتمه يافته00-0000-75011

 تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي

عبدالحميد-محمدنژاديونس
 داود-نيا نوري عباسعلي-پورقاز

غياديرحمتاله-نادري
1/7/1374 1/7/1376 

86 

كودازتهاثرمقاديرمختلفبررسي
 خواصبر آبياري ورژيمهاي پتاسهو

ساحلرقمپنبهوكيفيكمي
3-117-241500-
-- تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته00-0000-75014

 نعمتي محمد
- محمدزاده- توسلي اسماعيل

 29/12/1376 1/1/1375 مهاجرعباسي اشرف-نادري داود

87 
شرايطدر كود بهينه مصرف مديريت

) گندم(شور
0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-77026

محمد-مهاجرميالنيپرويز
 محمدسعيد- سعيددرودي

حميد- انگوئي منوچهر-درودي
 احمدرضا-مالحسيني
 پاك انورالسادات- محمدزاده

 رضا- مستشاري مهرزاد-نژاد
 جمال-اعتصام غالمرضا-وكيل
-حسني ابوالقاسم-نعمه بني
فرهاد-تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمال

- الديني زين علي-دهقان
رحيمياحمد-فيضيمحمد

 كيومرث- نژاد موسي مسعود
 1/7/1380 1/7/1376نيا حقيقت غالمرضا-چي خامه

88 
گندمارقامخشگيبهتحملارزيابي
گنبدوگرگاندرمنطقهدوروم

2-117-120000-
-نادريداود-جعفربايآلتجبار شهبازي مريمخاتمه يافته00-0000-77018

 1/6/1378 1/8/1376-تپهتپهگمشگمشاسالمياسالميللكماكما
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غياديرحمتاله

89 
 درتحمل وپتاسيم ازت اثرات بررسي
 زاگرس رقم گندم وخشگي بشوري

3-117-151200-
 جبار--تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته00-0000-77010

 جعفرباي آلت

دردياسماعيل-محمدنژاديونس
 رحمت اله-شهبازي مريم-پور

غيادي
1/9/1376 1/9/1378 

90 
 ورژيمهاي پتاس, اثرازت بررسي

 L.B جورقم برروي آبياري
3-117-151200-
--تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمال-خاتمه يافته00-0000-77016

 جعفرباي آلت جبار

عبدالحميد-محمدنژاديونس
 رحمتاله- نادري داود-پورقاز

غيادي
1/9/1376 1/9/1378 

91 

ارقامدعملكرتغييراتروندبررسي
 آبي شرايطدر آفتابگردان اميدبخش

منطقهعرفو
3-117-121500-
-تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته00-0000-77062

 1/1/1378 1/1/1377 عادلي يونس-محمدنژاد يونس رادوجي عرازمحمد

92 

 عناصرغذايي غلظت زماني تغييرات
 گندم گياه مختلف درقسمتهاي

) غذاييعناصر جذب الگوي تعيين(
0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-78020

-رشيديناصر-خادميزهرا
- مجيدي عزيز- سرگزي رامين

 غالمرضا-ميرزاوند جهانبخش
عباس-جواهري سعيد- اعتصام

-دهقان فرهاد-پور درخشنده
 ابراهيم- زاده اسماعيل مهدي
 گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمال- جواهري

تپهتپه

- محمدنژاد يونس-پاسبان محمد
-گفتارمنش خوش اميرحسين
 محمدرضا-مختاري داريوش
-پور درخشنده عباس-باللي
-حاتمي سپيده-حسني ابوالقاسم
 اميري عادل- خداياري ناهيد

1/7/1377 1/7/1381 

93 
گندمارقامشوريبهتحملارزيابي
وگنبدگرگاندرمنطقهدوروم

2-117-120000-
جبار--تپهتپهگمشگمشيياسالماسالمكمالكمالخاتمه يافته00-0000-77017

شهبازيمريم-جعفربايآلت
گمشگمشاسالمياسالميكمالكمال-نادريداود

 1/8/1380 1/8/1377غياديرحمتاله-تپهتپه

94 

دورهدوتكميليآبيارياثراتبررسي
 كيفيو كمي خواصبر مختلف هاي

آفتابگردان
3-117-151200-
 كمالكمال رادوجي عرازمحمدخاتمه يافته00-0000-78071

 2/12/1379 1/12/1377 عادلي يونس-محمدنژاد يونس پهپهتت گمشگمش اسالمياسالمي

95 
گل ريزشبر كاشت تاريخ اثر بررسي
 پنبه اجزاءو عملكردبرو غوزهو

0-100-240000-
خاتمه يافته00-0000-78012

 حميدرضا- رضايي جواد
-نعمتي محمد-مهرآبادي
 مرام ستوده كاظم

علي-محمدي–االزمنيموسي
- پورقاز الحميدعبد- نصيري اصغر
-سوري-اباد خليل توكلي رضا
 دولت غالمرضا- مهر دولت علي
-تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمال- آبادي
-شهبازي محمد-بادلي حسن

كفاشمحمدطاهر

1/1/1378 1/1/1381 

96 

 ورزي خاك مختلف اثرروشهاي
 فيزيكي وخصوصيات برعملكردگندم

 خاك وشيميائي
3-117-152000-
 كمالكمال-نژاد صادق حميدرضايافتهخاتمه 00-0000-7966

 تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي

-نادريداود-محمدنژاديونس
 يحيي-غيادي رحمتاله
 اشرف-طبرسا رحيم- ابومرداني

روشن

1/1/1379 29/12/1381 

97 

سطوحمصرفمتقابلاثراتبررسي
 بوته وتراكم ازت,آب مختلف

 ساي ارقام برعملكردپنبه
312818xاكراو

3-117-241500-
-نعمتي محمد- كريمان محمدخاتمه يافته00-0000-79131

 29/12/1380 1/1/1379 نصيري اصغر علي تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمال

98 
ازژنوتيپهايتعداديواكنشبررسي

كلريدسديمبهزيتون
3-117-121500-
كمالكمال-احمديمحمدرضاخاتمه يافته00-0000-79134

تپهتپهگمشگمشاسالمياسالمي
داود-كاووسيمحمدحسين
 30/11/1380 1/12/1379ادرين

99 
كشتبقايايوكلشوكاهمديريت

گندمزراعتدرقبلي
4-100-180000-
-نيازيالهجانب-خوگرزهراخاتمه يافته04-8304-83003

-تپهتپهگمشگمشاسالمياسالميكمالكمال
-ميرخانيرسول-مردانلونرگس

 29/12/1385 1/1/1383مشاوررحمتيمحمدهاشم

100
 برارقام تكميلييآبيار اثر بررسي
 گنبد منطقهدر كلزا بهاره

3-056-181200-
-تپهتپه گمشگمش اسالمياسالمي كمالكمالخاتمه يافته00-0000-85009

 فرجي ابوالفضل

شيرانياميرحسين-يغماييفريبا
- عادلي يونس- مشاور راد

نسبآقاجانيمحمدعلي
1/6/1385 2/6/1387 
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101
 ساحلي خطوط تغييرات بررسي

 گلستان استان
01-0500621000-

 ناظميناظمي الهيارالهيارخاتمه يافته 81

غالمرضا-رضاغريبعبدالمجيد
-راد قريشي حميدرضا-شاهيني
 علي- خواجه مفيدي ارازمحمد

خانيكيكرمي

1/1/1381 1/10/1383 

102

ويژگيهايشناختوبررسي
 استان هاي مسيلوها رودخانه

گلستان

01-0500012000-
 عبدلي صادقخاتمه يافته 79

-ناظميناظميالهيارالهيار-حسينيحمدا
- حسيني علي- خسروي دانيال

خواجهمنصور
1/1/1379 29/12/1381 

103

موثرهموادتغييراتبررسي
به رشد دوره درطي بادرنجبويه

 زمان مناسبترينيه دستيابي منظور
برداشت

01-0311001909-
 ديزج ايماني يوسفخاتمه يافته 79

 محمدباقر- آوران رنگ رسول
-ناظميناظمي الهيارالهيار-مشاوريرضاي

 پور طالب اميرحسين
1/1/1379 29/12/1381 

104

شدهاجراءهايطرحكيفيارزيابي
ازها مسيلوها رودخانهدر سيل مهار

اقتصاديوفنيهايجنبه

06-0500012000-
 محمدكريم-مرادي قاضي اسداله راد قريشي حميدرضاخاتمه يافته 80

 1/1/1382 1/1/1380 ناظميناظمي الهيارالهيار-مقصودلو

105

-سطح-عمقروابطوتعيينبررسي
 شمالي البرز منطقهدر بارش مدت

و مازندران، گلستان هاي استان(
گيالن

01-0500312000-
- ناظميناظمي الهيارالهيار- پارسايي اله لطف راد قريشي حميدرضاخاتمه يافته 82

 1/1/1384 1/1/1382 تلوري عبدالرسول

106
 فروپتاسيمفس بحراني نقطه تعيين
) سموم كاهش( پنبه محصول براي

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-75058

 مهدي-ملكوتي محمدجعفر
 مهران- ناظميناظمي الهيارالهيار-مهدوي
 صالحي محمد چالي افضلي

 نوابي فرشيد-فراهي

اسماعيل-قاسمي-صادقيتقي
 ابوالقاسم- حيدري- پور رمضان
 مشاور نفيسي مهدي-توسلي
-زاده اله فتح بدالعظيمع-نادري

 خندان-نصرالهي خندان
- ذبيحي حميدرضا-نصرالهي

 صنوبر مهدوي مهدوي
 فالح محمد ولي سنجرخاني

مشاور

1/1/1375 29/12/1376 

107
 ورزي خاك روش چند تاثير بررسي

 كلزا عملكرد بر
3-056-225300-
خاتمه يافته00-0000-83022

محمد-نژادصادقحميدرضا
 اختر-آبيار رمحمدنو-سبزه

 ناصر- جباري يحيي-مقصودلو
ناظميناظميالهيارالهيار-باقراني

 قربان- محمدزاده علي سبالن
 الهيار-برزنوني مريم- شفاهي

 ناظمي
1/8/1383 2/2/1385 

108

و حفاظتي پوششهاي كاربرد بررسي
به توجهبا پوشش مناسبترين انتخاب
پرورش سايت اقتصاديو فني شرايط

 كياشهر شيالت

2-003-040000-
 دقيق يونسخاتمه يافته04-0000-83004

-ناظميناظميالهيارالهيار-باقريانرضا
 كرمي علي-قدرتي عليرضا
-تومانآق پيمان-خانيكي
 محمدرضا- رضا غريب محمدرضا
 عليرضا-نرگسي خواه رضايي

حبيبي

1/2/1384 1/2/1386 

109

احداث(عمرانيعملياتتاثيربررسي
و وقوعدر)سيهند مقطع تغيير پل،

 حوزه هاي رودخانهدر سيل تشديد
سوقرهغرب

2-084-040000-
 ناظميناظمي الهيارالهيارخاتمه يافته05-0000-85001

-عبدلي صادق- لطفي عبدالرحيم
 حسين-راد قريشي حميدرضا
 صانعي مجتبي-عيسايي

1/5/1385 2/5/1387 

110

هايطرحاقتصاديوفنيارزيابي
 مهارورمنظبه شده اجرااي سازه

 موردي مطالعه:اي آبراهه فرسايش
دوزينآّبخيزحوزهچمانيزيرحوزه

2-084-040000-
 ناظميناظمي الهيارالهيارخاتمه يافته05-0000-84039

 عبدالرحيم-آبيار نورمحمد
-راد قريشي حميدرضا- لطفي

 حبيبي مهدي
1/1/1384 1/1/1386 
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111
 آبزي توسعه محيطي زيست ارزيابي
 89128-12-77-4)شيروانبيبي( گنبد منطقه پروري

دردست
 اجرا

-خوشباوررستمي حسينعلي
فر متين عباس

طاهر-محمديعلياكبرعلي
 ميرهاشمي امين-پورصوفي
 آتنا-ناظميناظمي الهيارالهيار-رستمي
-محمدي فائزه- ذاتي حسن
-عقيلي كامران-فر متين عباس

امينيكورش

1/8/1389 4/12/1390 

112
 تحقيقاتيراهبرد برنامه تدوين
 8932-29-29-1 ساحلي مناطق حفاظتو مديريت

دردست
 اجرا

 حميدرضا-خانيكي كرمي علي
محمد- داودي حميد-معصومي
-تومانآق پيمان-رستمي

 حبيبي عليرضا

-مشاورحبيبيعليحسين
 سرايي كوچك صفايي مهرداد
 جوافشان ساسان- مشاور
- ناظميناظمي الهيارالهيار-مشاور ويشكايي
 بيدختي-ورمشا پور رحيمي
جعفري- مشاور احمديان- مشاور
-مشاور قدرتي عليرضا- مشاور
 محمود- مشاور ارشم عزيز
 چگيني وحيد-مشاور زاده دمي

مشاورجعفريعليمشاور

1/8/1389 1/8/1390 

113

بومي ريزوبيوم هاي جدايه بخشي اثر
 مختلف مناطقدر باقالبا همزيست
 استانهاي خشكي تنشاز متاثر
رضوي خراسانو مازندران ان،گلست

2-57-10-88040 
دردست
 اجرا

 ارزانش محمدحسين

-يغماييفريبا-آخونديعلي
- كياء ابوالقاسم-عقيلي نصراله

 غالمرضا-آرام پيل غالمحسين
 هانيه- قلندر براتعلي- سرپرست
 مريممريم--سبطيسبطي مريممريم-عسگري
نرگس- اسدي اسماعيل--غزائيانغزائيان

مسگر

1/2/1388 30/7/1391 

114
منطقهاجماليخاكشناسيمطالعات

دامغانغرب
2-117-150000-
 1/1/1372 1/1/1371 مشاور ايرواني علي-يغمايييغمايي فريبافريبا ناصري محمديوسفخاتمه يافته 00-0000-7128

115
 پتاسيمبه نيازپنبه وتعيين بررسي

 كردكوي غرب دراراضي
2-117-150000-
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته 00-0000-7164

-عقيليتوفيق-يغمايييغماييفريبافريبا
 اله حجت-طلب ايمن غالمرضا

جانلو
1/1/1371 1/1/1374 

116
ازتبهنيازپنبهتعيين

گرگانوفسفردرمنطقه
2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372مجني درويش تقي-يغمايييغمايي فريبافريبا فراهي صالحي محمدخاتمه يافته 00-0000-7386

117
سينگلرقمرتذنيازغذائيبررسي

وفسفرازتبه704كراس
2-117-150000-
قرهسلآي-يغمايييغماييفريبافريبا طالچي كاظمي مسعودخاتمه يافته 00-0000-7383

 2/1/1375 1/1/1372ميررضايي-داغلي

118
ازتبهنيازپنبهتعيين

گرگانوفسفردرمنطقه
2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372مجني درويش تقي-يغمايييغمايي فريبافريبا فراهي صالحي محمدخاتمه يافته 00-0000-7388

119
ازتبهنيازپنبهتعيين

كردكويوفسفردرمنطقه
2-117-150000-
 1/1/1374 1/1/1372مجني درويش تقي-يغمايييغمايي فريبافريبا فراهي صالحي محمدخاتمه يافته 00-0000-7387

-150000-117-2گنبددر آفتابگردان نيازغذئي بررسي120
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته00-0000-74049

-صادقييونس-يغمايييغماييفريبافريبا
-گرانفر موسي- پورقاز عبدالحميد

راددوجينوريعرازمحمد
5/1/1373 6/1/1375 

121

تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات
 كشاورزي مركزآموزش اراضي دقيق

كردكوي
2-117-150000-
 5/1/1374 5/1/1373مشاور ايرواني علي-يغمايييغمايياافريبفريب مساواتي احمدخاتمه يافته00-0000-73122

122
تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات

دينچهلدقيق
2-117-150000-
 5/1/1374 5/1/1373 مشاور ايرواني علي-يغمايييغمايي فريبافريبا مساواتي احمدخاتمه يافته00-0000-73123
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123

 درپاي نيترات ازحدبحراني استفاده
به پنبه محصول هاي بوته

 ازته كودهاي مصرف منظوركاهش
) سموم كاهش(

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-75049

 احمد-ملكوتي محمدجعفر
-ميررسولي اسماعيل-ركني
 غالمرضا-چالي افضلي مهران

 نوابي فرشيد-عليزاده

-آخونديعلي-يغمايييغماييفريبافريبا
 رحمت- مظفري-تشكري زهرا
-كاخكي ناصر-پور رامين اله

 محمود-تبريزي كاشف حسن
- رمضانپور محمودرضا- اسالمي

 صنوبر-توسلي افسانه
 فالح محمد ولي- سنجرخاني
-جعفرزاده حسين- مشاور

شتابانمرتضي

1/1/1375 29/12/1376 

124
درژنوتيپهاي شوريبه تحمل ارزيابي

 تتراپلوئيدپنبه
0-100-240000-
-دممق رمضاني محمدرضاخاتمه يافته00-7902-79001

 زنگي محمدرضا

-زاهديابوالفضل-يغمايييغماييفريبافريبا
 برهان-حيدرآباد آزاد قاسم
- طباطبايي محمد علي- سهرابي

كارپارهمنصور

1/1/1379 29/12/1380 

125

 محلول جايگزيني امكان بررسي
 محلول موالربجاي%1 استات آمونيوم
 موالردرعصارهيك استات آمونيوم
يخاكها جذب قابل پتاسيم گيري

 ايران مختلف مناطق

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-80026

-زادهملكالهه-بازرگانكامبيز
-مسعودي بهنام-يغمايييغمايي فريبافريبا

 فرنگيس-سراواني فرحناز
 مريم- راد اردشير-مرادي
 هادي- تكاسي محمد-قريشي
-محمدزاده عليرضا- قنوات

 ليال- ميرزاپور محمدهادي
-يمحمد عليرضا-صمديان
 فياض- ساردويي فاطمه
-نوشيرواني رخساره-نصرالهي
-همتي ويدا- نژاد پاك عليرضا
 اسماعيل-پرويزي فاطمه
-توسلي افسانه-رزاقي حاجي

 محمود-ايرانمنش ايراندخت
-يزدي عاليي فاطمه- اسالمي
 فرزانه-كوهساربستاني محمد

قدبيگلوجواد-كاويان

 30/9/1380 1/10/1379 اماني پريسا

126

 هاي گونه وشناسايي جداسازي
 استان خاكهاي بومي آزوسپيريلوم

 گلستان
2-117-150000-
 ارزانش محمدحسينخاتمه يافته00-0000-81022

-سجاديهرمز-يغمايييغماييفريبافريبا
 احمد- پور شمشيري مهديه

 فهيمه- مشاور اصغرزاده
علماييمحسن-موسويان

1/1/1381 2/1/1383 

127

براياراضيناسبتكيفيارزيابي
 گنبداستان جووكلزادرمنطقه, گندم

گلستان
2-117-150000-
 صادقي سهرابخاتمه يافته00-0000-81027

-محمدنژاديونس-يغمايييغماييفريبافريبا
 ابوالفضل-مشاور مساواتي احمد

فرجي
1/2/1381 30/5/1382 

128

 نيتروژن پاشي محلول بررسي
 برعملكردو آبياري مختلف وسطوح
 كلزادرگنبد كردعمل اجزاء

2-117-150000-
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته00-0000-82056

-يغمايييغماييفريبافريبا-محمدنژاديونس
 يونس- آذري محمد حاجي
-فرجي ابوالفضل-عادلي

نسبآقاجانيمحمدعلي

1/7/1381 2/7/1383 

129

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
 خاكهايدر ثانويه غذايي عناصر

 استانهايدر آبي گندم زيركشت
گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
 حسن حسن- روشني قربانعليخاتمه يافته05-8307-83008

 نعمه بني جمال- شاهي

 پيل غالمحسين-يغمايييغمايي فريبافريبا
سهراب-مشاور مومني عزيز-آرام

 صادقي
1/1/1383 30/12/1387 
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130

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
خاكهايدر مصرفكم غذاييرعناص
 استانهايدر آبي گندم كشت زير

گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
 حسن حسن- روشني قربانعليخاتمه يافته05-8307-83007

 نعمه بني جمال- شاهي

 پيل غالمحسين-يغمايييغمايي فريبافريبا
سهراب-مشاور مومني عزيز-آرام

 صادقي
1/1/1383 30/12/1387 

131
در پتاسيمي كودهايشتسرنو

 گندم كشت تحت عمده خاكهاي
4-017-180000-
خاتمه يافته06-8303-85020

 عبدالحسين-بازرگان كامبيز
 كنعاني محمدرضا-ضياييان
 موسوي محمدهادي-نژاد
باي احمد-مجيدي عزيز-فضل

-روشني قربانعلي-بوردي
 كشاورز پيمان-صلحي محمود

-اسميقمريم-زادهاسماعيلليال
- ميالني نرگس-يغمايييغمايي فريبافريبا
 پروين- مشاور پور حسين عليرضا
 مريم- دالوري امير- آريا

- نصرالهي خندان- جوادزاده
 ناهيد- نوشيرواني رخساره
نژادتدينمسعود-خداياري

1/2/1385 1/2/1388 

132

ارزيابي شاخصهاي مناسبترين تعيين
خاك پتاسيم استفاده قابليت وضعيت
 پتاسيم كودي توصيهو

14-100-180000-
06-8303-86032

دردست
 اجرا

 عبدالحسين-بازرگان كامبيز
 موسوي محمدهادي-ضياييان
 قربانعلي-مجيدي عزيز-فضل

-بوردي باي احمد- روشني
 صلحي محمود-كشاورز پيمان

-يغمايييغماييفريبافريبا-ميالنينرگس
-دالوري امير-شهبازي كريم
نپروي- مشاور پور حسين عليرضا
 مريم-اسدي فاطمه- آريا

-نوشيرواني رخساره- جوادزاده
 خندان- خداياري ناهيد
نژادتدينمسعود-نصراللهي

1/7/1388 2/10/1390 

133
 برارقام تكميلي آبياري اثر بررسي
 گنبد منطقهدر كلزا بهاره

3-056-181200-
-تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته00-0000-85009

 فرجي ابوالفضل

شيرانياميرحسين-يغمايييغماييفريبافريبا
- عادلي يونس- مشاور راد

نسبآقاجانيمحمدعلي
1/6/1385 2/6/1387 

134

ازانتخابيجوهايژنوتيپارزيابي
 شرايط تحت MLT-84 آزمايش

شوريتنش
2-056-120000-
 نيا نوري عباسعليخاتمه يافته11-0000-85215

-فوالديمحمد-يغمايييغماييفريبافريبا
 عليرضا مشاورييوسف احمد

گرزين
1/9/1384 3/12/1385 

135
بركلروركلسيمپاشيمحلولتاثير

 ارقامدر گلگاه پوسيدگي عارضه
هندوانه

2-056-180000-
 31/4/1387 1/1/1385 يغمايييغمايي فريبافريبا فراهي صالحي محمدخاتمه يافته06-0000-85047

136
در عناصر جغرافيايي پراكنش تعيين
 استان(ديم گندم زيركشت اراضي

)گلستان
4-056-180000-
 روشني قربانعليخاتمه يافته05-0000-86007

-آخونديعلي-يغمايييغماييفريبافريبا
 ابوالقاسم-آرام پيل غالمحسين

 داود-زاده ربيع عليرضا- كياء
 مشاور مومني عزيز-نادري

صادقيسهراب

1/4/1386 2/10/1387 

خربزهاصالحيتودهنيازتعيين137
مصرفپرغذاييعناصربهجاجو

2-056-180000-
-سيديفرامرز-يغمايييغماييفريبافريبا فراهي صالحي محمدخاتمه يافته06-0000-86013

 30/4/1390 1/1/1388پورقازعبدالحميد

138

بومي ريزوبيوم هاي جدايه بخشي اثر
 مختلف مناطقدر باقالبا همزيست
 استانهاي خشكي تنشاز متاثر
ويرض خراسانو مازندران گلستان،

2-57-10-88040 
دردست
 اجرا

 ارزانش محمدحسين

-يغمايييغماييفريبافريبا-آخونديعلي
- كياء ابوالقاسم-عقيلي نصراله

 غالمرضا-آرام پيل غالمحسين
 هانيه- قلندر براتعلي- سرپرست
 مريم-سبطي مريم-عسگري
نرگس- اسدي اسماعيل- غزائيان

مسگر

1/2/1388 30/7/1391 

139
و زمانوتكاش تراكم اثرات بررسي
 دهي پنجهبر نيتروژن مصرف ميزان
 رگنبدد ديم گندم دانه عملكردو

2-57-15-88071 
دردست
 اجرا

 محمدنژاد يونس

عبدالحليم-يغمايييغماييفريبافريبا
-پور خجم عبدالكريم-قورچايي
-آراني عليرضا-پور قلي احمد

فالححسينعلي

1/7/1389 3/1/1392 
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140
اثرمقاديركودشيميائيبررسي

 درمراحل آبياري مختلف مهايورژي
Storkرقمدورومرشدگندممختلف

3-117-151200-
 جبار-تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته00-0000-75011

 جعفرباي آلت

عبدالحميد-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس
 داود-نيا نوري عباسعلي-پورقاز

غياديرحمتاله-نادري
1/7/1374 1/7/1376 

-150000-100-0 پنبه براي كودي توصيه مدل تهيه141
خاتمه يافته00-0000-76084

اسماعيل-دروديمحمدسعيد
- نيا حقيقت حسن-ميررسولي
 محمد-عليزاده غالمرضا

فراهيصالحي

آنا-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس
- عليزاده منوچهر-محمداحمدي

 افسانه-نادري داود-صادقي تقي
رمضانپورمحمودرضا-توسلي

1/1/1376 1/1/1377 

 درتحمل وپتاسيم ازت اثرات بررسي142
 زاگرس رقم گندم وخشگي بشوري

3-117-151200-
 جبار-تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته00-0000-77010

 جعفرباي آلت

دردياسماعيل-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس
 رحمت اله-شهباز مريم پور

غيادي
1/9/1376 1/9/1378 

 ورژيمهاي پتاس, اثرازت بررسي143
 L.B جورقم برروي آبياري

3-117-151200-
 جبار-تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته00-0000-77016

 جعفرباي آلت

عبدالحميد-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس
 رحمتاله- نادري داود-پورقاز

غيادي
1/9/1376 1/9/1378 

144
ارقامعملكردتغييراتروندبررسي

 آبي شرايطدر آفتابگردان اميدبخش
منطقهعرفو

3-117-121500-
-تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته00-0000-77062

 1/1/1378 1/1/1377 عادلي يونس-محمدنژادمحمدنژاد يونسيونس رادوجي عرازمحمد

145

پتاسيماثرمصرفبررسي
بر بروروي, آهن, منيزيم,گوگرد,

 دورقم ودرصدروغن دانه عملكرد
درگنبدكاووسآفتابگردان

3-117-151200-
خاتمه يافته00-0000-77083

عرازمحمد- پورديدر اسماعيل
 محمد-راددوجي نوري

 فراهي صالحي
 1/1/1380 1/1/1377 عادلي يونس-محمدنژادمحمدنژاد يونسيونس

146
 عناصرغذايي غلظت زماني تغييرات

 گندم گياه مختلف درقسمتهاي
) عناصرغذايي جذب الگوي تعيين(

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-78020

-رشيديناصر-خادميزهرا
-مجيدي عزيز-يسرگز رامين

 غالمرضا-ميرزاوند جهانبخش
عباس-جواهري سعيد- اعتصام

-دهقان فرهاد-پور درخشنده
 ابراهيم- زاده اسماعيل مهدي
 گمش اسالمي كمال- جواهري

تپه

- محمدنژادمحمدنژاد يونسيونس-پاسبان محمد
-گفتارمنش خوش اميرحسين
 محمدرضا-مختاري داريوش
-پور درخشنده عباس-باللي
-حاتمي سپيده-حسنيسمابوالقا

 اميري عادل- خداياري ناهيد

1/7/1377 1/7/1381 

147
دورهدوتكميليآبيارياثراتبررسي
 كيفيو كمي خواصبر مختلف هاي

آفتابگردان
3-117-151200-
-تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته00-0000-78071

 2/12/1379 1/12/1377 عادلي يونس-محمدنژادمحمدنژاد يونسيونس رادوجي عرازمحمد

148
 ورزي خاك مختلف اثرروشهاي
 فيزيكي وخصوصيات برعملكردگندم

 خاك وشيميائي
3-117-152000-
 كمال-نژاد صادق حميدرضاخاتمه يافته 00-0000-7966

 تپه گمش اسالمي

-نادريداود-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس
 يحيي-غيادي رحمت اله

 اشرف-طبرسا رحيم- ابومرداني
روشن

1/1/1379 29/12/1381 

149
براياراضيتناسبكيفيارزيابي
 گنبداستان جووكلزادرمنطقه, گندم

گلستان
2-117-150000-
 صادقي سهرابخاتمه يافته00-0000-81027

-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس-يغماييفريبا
 ابوالفضل-مشاور مساواتي احمد

فرجي
1/2/1381 30/5/1382 

150
 نيتروژن پاشي محلول بررسي
 عملكردوبر آبياري مختلف وسطوح
 كلزادرگنبد عملكرد اجزاء

2-117-150000-
 فراهي صالحي محمد/خاتمه يافته00-0000-82056

-يغماييفريبا-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس
- عادلي يونس آذري محمد حاجي

 محمدعلي- فرجي ابوالفضل
نسبآقاجاني

1/7/1381 2/7/1383 

151
برگوگردوازت،پتاسيماثراتبررسي
و كيفيتخصوصياو ميوه عملكرد

زيتونروغنكمي
2-056-180000-
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته06-0000-83013

-محمدنژادمحمدنژاديونسيونس-سرايلومهدي
 جالل- پورقاز عبدالحميد
-ايزدياسماعيل-محمدزاده

1/7/1382 3/1/1385 
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رحيم-احمديمحمدرضا
 يحيي-روشن اشرف-طبرسا

ابومرداني

152

تلفمخهايسيستمتاثيربررسي
و هرز هاي علف تراكمبر ورزي خاك

در گندم كيفيو كمي خصوصيات
شوراراضي

2-056-180000-
 عبدالعزيز-نژاد صادق حميدرضا محمدنژادمحمدنژاد يونسيونسخاتمه يافته03-0000-85027

 3/1/1389 1/7/1385 حقيقي

153
وتكميليآبياريتوأماثراتبررسي
 تنش كاهشبرو كاشت آرايش
گنبددرمدينخوددرخشكي

2-056-180000-
محمد حاجي-محمدنژادمحمدنژاد يونسيونسخاتمه يافته01-0000-85033

 4/2/1387 1/8/1384 پور خوجم كريم آذري

گوگردو نيتروژن مصرف تاثير بررسي154
خاتمه يافته86024-10-10-04 كلزا روغنو دانه عملكرد بر

يونسيونس-پورنورقليفريدون
-فر مطلبي رحيم-محمدنژادمحمدنژاد
 محمد- دهقان عليرمضان

 ويدا-ملكي ايرج-محمدي
-ميرزاشاهي كامران-همتي

 حسن- منتظري عفتالزمان
 صادقي مجيد- نيا حقيقت
رجاييمجيد-مطلق

 سپهر ابراهيم-زاده ملك الهه
 مهناز-صفاري حسين- مشاور
 سعيد-اردبيلي زاده اله فيض
-همتي ويدا- ملكي ايرج-رادمهر
فيثق كبري شريعتي فرناز

1/7/1386 1/5/1390 

 نيتروژن كودي توصيه سازي بهينه155
خاتمه يافته87011-10-10-04سردو گرم مناطقدر كلزا گياه براي

يونسيونس-پورنورقليفريدون
-رفيع محمدرضا-محمدنژادمحمدنژاد
-همتي اكبر-رادمهر سعيد

 مسعود- منتظري عفتالزمان
- اسماعيلي محمد- داديور
 غني فرخ- ارناني زارع محمد

 صالحي محمد-شايسته
عطارديبصير-فراهي

 سپهر ابراهيم-زاده ملك الهه
 حسين-طباخيان شيدا- مشاور

 شاپور-دالوري امير-صفاري
 مجيد- آقاجاني حسن-شكاري
-شريعتي فرناز- مطلق صادقي

 ثقفي كبري

1/6/1387 1/6/1391 

156
فاصله،كاشتتاريخاثراتبررسي
بر نيتروژنو روي كودهايو رديف

گنبددرديمشرايطدرنخود
2-57-10-88024 

 فرامرز-ارزانش محمدحسين محمدنژادمحمدنژاد يونسيونسخاتمه يافته
 2/10/1391 1/4/1389 زاده ربيع عليرضا-سيدي

از كلزا مختلف ارقام كارايي بررسي157
88055-10-10-04 فسفر جذب لحاظ

خاتمه يافته

 محمدعلي-پور نورقلي فريدون
-محمدنژادمحمدنژاد يونسيونس-خودشناس
 كامران-پور نورقلي فريدون
 جالل-همتي اكبر-ميرزاشاهي
 شهابيان مهرداد-قادري

ملكالهه-مشاورسپهرابراهيم
 زاده اله فيض مهناز-زاده
 محمد-دالوري امير-اردبيلي
-مشاور جاويدفر فرزاد-پسنديده
- ثقفي كبري-شريعتي فرناز

طهرانيمحمدمهدي

1/12/1388 1/12/1392 

158
و زمانو كاشت تراكم اثرات بررسي
 دهي پنجهبر نيتروژن مصرف ميزان
 رگنبدد ديم گندم دانه عملكردو

2-57-15-88071 
 محمدنژادمحمدنژاد يونسيونسخاتمه يافته

عبدالحليم-يغماييفريبا
-پور خجم عبدالكريم-قورچايي
-آراني عليرضا-پور قلي احمد

فالححسينعلي

1/7/1389 3/1/1392 

159

وهمبستگيمشخصاتتعيين
 درمنطقه خاك اصلي سريهاي
- گيالن- گرگان( خزر ساحلي

)مازندران

0-100-150000-
 ايرواني عليخاتمه يافته 00-0000-6614

-مريدپور باقر-رضايي احمد
-مساواتيمساواتي احمداحمد- محمديوسف
 پور احمدي مسعود

5/1/1366 5/1/1371 

همبستگيومشخصاتتعيين160
شمالدرمنطقهخاكصلياسريهاي

2-107-150000-
فرهيفريدون-خاورانموسيخاتمه يافته 00-0000-6618

صادقياسماعيل
كاشفحسن-سيزواريشهال
 5/1/1367 5/1/1366اكبر-زادههاشماحمد-تبريزي
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مطالعات)خراساناستان(شرقي
 250000 اجمالي خاكشناسي

لعلنوراهللا-اسكوييكاظمي
راصغ علي-مساواتيمساواتي احمداحمد-نوري

جمعصاحب

161
تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات
 مساحت زيرسدكرگزبه اراضي

هكتار91/000
2-117-150000-
 5/1/1363 5/1/1363 مساواتيمساواتي احمداحمد فالحي الدين شجاعخاتمه يافته 00-0000-6311

162
اراضيتفصيليخاكشناسيمطالعات
 500مساحتبه چپرقويمه ايستگاه

هكتار
2-117-150000-
 5/1/1364 مساواتيمساواتي احمداحمد ايرواني عليخاتمه يافته00-0000-64150

اراضيتفصيليخاكشناسيمطالعات163
هكتار300بمساحتديگچه

2-117-150000-
 5/1/1364 مساواتيمساواتي احمداحمد ايرواني عليخاتمه يافته 00-0000-6417

164
دقيقتفصيليخاكشناسيمطالعات
 احتگنبدبمس تحقيقاتي ايستگاه

هكتار100
2-117-150000-
 5/1/1364 مساواتيمساواتي احمداحمد ايرواني عليخاتمه يافته 00-0000-6416

منطقهاجماليخاكشناسيمطالعات165
شاهرودمياميشرق

2-117-150000-
 5/1/1371 5/1/1370 مشاور ايرواني علي مساواتي احمدخاتمه يافته 00-0000-7069

قهمنطاجماليخاكشناسيمطالعات166
شاهرودوشرقميامي

2-117-150000-
اسماعيل-مشاورايروانيعلي مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته 00-0000-7129

 1/4/1373 1/4/1372ايزدي

167
تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات
 كشاورزي مركزآموزش اراضي دقيق

كردكوي
2-117-150000-
 5/1/1374 5/1/1373 مشاور ايرواني علي-يييغما فريبا مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-73122

تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات168
قبرآكدقيق

2-117-150000-
 5/1/1374 5/1/1373 نادري داود- مشاور ايرواني علي مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-731250

تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات169
قايهآكدقيق

2-117-150000-
 5/1/1374 5/1/1373نادري داود- مشاور ايرواني علي مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-73124

تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات170
دينچهلدقيق

2-117-150000-
 5/1/1374 5/1/1373مشاور ايرواني علي-يغمايي فريبا مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-73123

171
دقيقتفضيلينيمهمطالعه
 اراضي بندي وطبقهيخاكشناس
)قلعهآق(قبرآقمنطقه

2-117-150000-
 1/7/1378 1/7/1377 نادري داود- مشاور ايرواني علي مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-78004

172
دقيقتفضيلينيمهمطالعات
 اراضي بندي وطبقه خاكشناسي
)گنبد(قاليهآقمنطقه

2-117-150000-
 1/7/1378 1/7/1377 نادري داود- مشاور ايرواني علي مساواتيمساواتي احمداحمدهخاتمه يافت00-0000-78003

173

اراضيتناسبكيفيبنديطبقه
 برنج,سويا پنبه,كلزا محصوالت براي

 كردكوي چهلدين درمنطقه وگندم
گلستاناستان

2-117-150000-
 اله حبيب-آرام پيل غالمحسين مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-80017

 30/5/1381 1/10/1379 صادقي سهراب-كشيري

174

 درون تغييرات رقومي نقشه تهيه
 تحقيقات ايستگاههاياي مزرعه
 توسعه براي مبنائي بعنوان كشاورزي

 دقيق كشاورزي

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-80053

فريدون-مومنيعزيز
-اسديان محمدصادق-نوربخش
 عباسعلي- مساواتيمساواتي احمداحمد
 پرويز- خادميازهر- دماوندي
-زارعيان غالمرضا- عماري
 فرج اصغر-سپهوند مرادجان

- جمع صاحب اصغر علي-نيا
طاهرزادهمحمدحسن

 1/1/1382 1/1/1380 پرويزي فاطمه
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175
براياراضيتناسبكيفيارزيابي
 گنبداستان جووكلزادرمنطقه, گندم

گلستان
2-117-150000-
يصادق سهرابخاتمه يافته00-0000-81027

-محمدنژاديونس-يغماييفريبا
 ابوالفضل-مشاور مساواتيمساواتي احمداحمد

صادقيسهراب-فرجي
1/2/1381 30/5/1382 

176

اراضيتناسبكيفيبنديطبقه
 جووپنبه, گندم محصوالت براي

 قالاستانآق ايشان حبيب درمنطقه
گلستان

2-117-150000-
سيدجاللي عليرضا-آخوندي علي مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته00-0000-81032

 2/12/1382 1/2/1381 صادقي سهراب- مشاور

177
اراضيتناسبوكميكيفيارزيابي
در زراعي عمده محصوالت براي

گلستاناستان-گنبدمنطقه
2-117-150000-
 مساواتي احمد-عقيلي نصراله صادقي سهرابخاتمه يافته00-0000-82024

 4/12/1383 1/3/1382 مشاور

178

اراضيتناسبكيفيبنديطبقه
در پنبهو ،جو گندم محصوالت براي

 استان- گنبد شرق شمال منطقه
گلستان

2-056-180000-
 سيدجاللي عليرضا-نادري داودصادقي سهراب- مساواتيمساواتي احمداحمدخاتمه يافته02-0000-83001

 31/4/1385 1/5/1383 صادقي سهراب- مشاور

 عناصر جغرافيايي پراكنش تعيين179
 گندم كشت زير اراضيدر غذايي

1-100-180000-
خاتمه يافته05-8307-00000

-مساواتيمساواتياحمداحمد-مومنيعزيز
-زارعيان غالمرضا-سمر محمود

طاهرزادهمحمدحسن
 2/1/1388 1/10/1382 زاده العابدين ميرزين محمد

پيوندارقامگرفتنومقايسهبررسي180
بذريپايهيكرويزيتون

2-118-120000-
سهرابسهراب-نانكلياشرف-دهقان ميرمنصوري احمدخاتمه يافته00-0000-67168

 5/1/1370 5/1/1367صادقيصادقي

181

اراضيتناسبكيفيبنديطبقه
 برنج,سويا پنبه,كلزا محصوالت براي

 كردكوي چهلدين درمنطقه وگندم
گلستاناستان

2-117-150000-
 اله حبيب-مآرا پيل غالمحسين مساواتي احمدخاتمه يافته00-0000-80017

 30/5/1381 1/10/1379 صادقيصادقي سهرابسهراب-كشيري

182
براياراضيتناسبكيفيارزيابي
 گنبداستان جووكلزادرمنطقه, گندم

گلستان
2-117-150000-
 صادقيصادقي سهرابسهرابخاتمه يافته00-0000-81027

-محمدنژاديونس-يغماييفريبا
 ابوالفضل-مشاور مساواتي احمد

فرجي
1/2/1381 30/5/1382 

183

اراضيتناسبكيفيبنديطبقه
 جووپنبه, گندم محصوالت براي

 قالاستانآق ايشان حبيب درمنطقه
گلستان

2-117-150000-
سيدجاللي عليرضا-آخوندي علي مساواتي احمدخاتمه يافته00-0000-81032

 2/12/1382 1/2/1381 صادقيصادقي سهرابسهراب- مشاور

184

اراضيخصوصياتبنديدرجه
 كلزادرمناطق ياهگ رويشي ونيازهاي

ارزيابي مطالعات براي زيركشت عمده
اراضيوتناسب

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-82053

-آباديمسيحمحمدحسن
 پرويز- مشاور رضايي حامد
 علي-نيا فرج اصغر- عماري
صادقيصادقيسهرابسهراب-الدينيزين

 حامد-آرام پيل غالمحسين
-يزدي اسماعيل-مشاور رضايي

 ويدين ميرناصر
1/2/1382 2/12/1384 

185
اراضيتناسبوكميكيفيارزيابي
در زراعي عمده محصوالت براي

گلستاناستان-گنبدمنطقه
2-117-150000-
 مساواتي احمد-عقيلي نصراله صادقيصادقي سهرابسهرابخاتمه يافته00-0000-82024

 4/12/1383 1/3/1382 مشاور

186

اراضيتناسبكيفيبنديطبقه
در پنبهو ،جو ندمگ محصوالت براي

 استان- گنبد شرق شمال منطقه
گلستان

2-056-180000-
 سيدجاللي عليرضا-نادري داود مساواتي احمدخاتمه يافته02-0000-83001

 31/4/1385 1/5/1383 صادقيصادقي سهرابسهراب- مشاور

187
 مكانهاي هدفمند انتخابو شناسايي
 كشت تحت خاكهايدر مطالعاتي

 گندم
4-100-180000-
خاتمه يافته06-8303-83001

محمدعلي-خادميزهرا
 ناصر- صباح آرش-خودشناس
-اخياني احمد-رشيدي

-اسديانمحمدصادق

رمضانعلي-شاهيحسنحسن
- زاده اسماعيل ليال-پور ابراهيم
 آريان محمد-جمشيدي محمد
-سپهرابراهيم-صباحآرش-مهر

1/3/1383 31/2/1384 



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 پايان سال شروع همكار مجريطرح

مهرزاد-مقيميمحمدحسن
 محمدرضا- مستشاري
 لطف محمد- چاكرالحسيني

-مالحسيني حميد-الهي
- وكيل رضا-آذري كامران

-كش محنت عبدالمحمد
 ابراهيم-ميرزاشاهي كامران

- گفتار دريغ فرحناز- اهريجو
-تومانيان نوراير-دهقاني فرهاد
 محمد- خوگر زهرا- توشيح وفا

 مجتبي- اسدي انور-اسماعيلي
- سپهوند مرادجان- محمودي

 صغر-جمع صاحب اصغر علي
- قنبرپوري مرادعلي- نيا فرج
- كيخا غالمعلي-سرحدي جواد

- طالچي كاظمي مسعود
 كاظم-سيلسپور محسن
 پرويز-قادري جالل-سياوشي
-طاهرزاده محمدحسن- عماري

 صادقيصادقي سهرابسهراب

احمد-باوريانيزلفيمختار
 مريم-بازرگان كامبيز-رضايي
 عليرضا- راد اردشير-قريشي
 آجيلي علي-جاويد ضيايي
 علي-تكاسي محمد-الهيجي
 مهناز-مسعودي بهنام-غياسوند
 الدن-اردبيلي زاده اله فيض
 جهانشاه- فيلي احمد-رضايي
 زاده خداوردي مهريوش-صالح
-شيرازي ستاري احمد-قهرماني
 حامد-نژاد خسروي اعظم
-مزحجي مهدي-رضايي

 مهدي- ميرزاپور محمدهادي
-يمستشار مهرزاد-مهدوي
 فهيمه- چاكرالحسيني محمدرضا
 عزيز-نصرالهي خندان-ماهاني
 فياض- پرويزي فاطمه-مجيدي
 مسيح محمدحسن-نصرالهي
 داود-نژاد پاك عليرضا- آبادي

- مرشدي علي-نادري
 عباسعلي- رمضانپور محمودرضا
احمد-نعمه بني جمال- دماوندي
-خداياري ناهيد-بوردي باي

اعليرض-صياديان كيومرث
اصغر علي-كلهر منوچهر- ضيايي

-ساردويي معصومه-شهابي
 يمان- يزدي عاليي فاطمه
-الديني زين علي-كشاورز
 هادي معين-زارعيان غالمرضا
-مقدم اكبري عليرضا- قنوات

 حسين-طهراني محمدمهدي
مسعود-قدبيگلو جواد- جعفرزاده
شفيعيزهره-نژادتدين

188

تهيهوجغرافياييپراكنشتعيين
 خاكهايدر آلي مواد رقومي نقشه
 استانهايدر آبي گندم كشت زير

گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
 بني جمال-زارعيان غالمرضاخاتمه يافته05-8307-83013

 صادقيصادقي سهرابسهراب-نعمه

-شاكريسيروس-غمبيعلي
-والياني زهرا-مهر آريان محمد
 مومني عزيز-يشاه حسن حسن
طالچيكاظميمسعود-مشاور

1/1/1383 30/12/1387 

189

بافترقومينقشهتهيهوبنديپهنه
 كشت زير اراضيدر سطحي خاك
، فارس استانهايدر آبي گندم

گلستانوخوزستان

4-100-180000-
 بني جمال- زارعيان غالمرضاخاتمه يافته05-8307-83012

 صادقيصادقي سهرابسهراب-نعمه

-مهرآريانمحمد-واليانيزهرا
- شاهي حسن حسن-غمبي علي

 مومني عزيز-شاكري سيروس
طالچيكاظميمسعود-مشاور

1/1/1383 30/12/1387 

190

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
 خاكهايدر ثانويه غذايي عناصر

 استانهايدر آبي گندم زيركشت
گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
 حسن حسن- روشني قربانعليخاتمه يافته05-8307-83008

 نعمه بني جمال- شاهي

 پيل غالمحسين-يغمايي فريبا
سهرابسهراب-مشاور مومني عزيز-آرام

 صادقيصادقي
1/1/1383 30/12/1387 
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191

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
خاكهايدر مصرفكم غذايي عناصر
 استانهايدر آبي گندم كشت زير

گلستانوتانخوزس،فارس

4-100-180000-
 حسن حسن- روشني قربانعليخاتمه يافته05-8307-83007

 نعمه بني جمال- شاهي

 پيل غالمحسين-يغمايي فريبا
سهرابسهراب-مشاور مومني عزيز-آرام

 صادقيصادقي
1/1/1383 30/12/1387 

192

جغرافياييپراكنشرقومينقشهتهيه
 زير خاكهايدر اصلي غذايي عناصر
، فارس استانهايدر آبي گندم كشت

گلستانوخوزستان

4-100-180000-
خاتمه يافته05-8307-83006

 آرش-طاهرزاده محمدحسن
 جمال-مبيني ناصر- لبخنده
 صادقيصادقي سهرابسهراب-نعمه بني

 عزيز- مبيني ناصر-لبخنده آرش
 هادي معين-مشاور مومني

 قنوات
1/1/1383 30/12/1387 

193
درصرعنا جغرافيايي پراكنش تعيين
 استان(ديم گندم زيركشت اراضي

)گلستان
4-056-180000-
 روشني قربانعليخاتمه يافته05-0000-86007

-آخونديعلي-يغماييفريبا
 ابوالقاسم-آرام پيل غالمحسين

 داود-زاده ربيع عليرضا- كياء
- مشاور مومني عزيز-نادري

صادقيصادقيسهرابسهراب

1/4/1386 2/10/1387 

194
 خاك منابعاتاطالع سازي رقومي
واي منطقه، ملي سطوحدر كشور

 محلي
0-10-10-88014 

دردست
 اجرا

- فتحي مجتبي- مومني عزيز
 شاهرخ-جمشيدي محمد
-افتخاري كامران- فاتحي
 صوفيا- نعمه بني جمال

 صادقيصادقي سهرابسهراب-زائرنوملي

رمضانعلي-مهرآريانمحمد
- تومانيان نوراير-پور ابراهيم
 محمدرضا-پوردائمي داريوش
-سدري محمدحسين- پهلوان

 عباسعلي- اسدي محمد
اصغر-اوالد علي جعفر- دماوندي
 پرويز-الديني زين علي- نيا فرج

-سعادتمند غالمرضا- عماري
محمديقيوميمحمد

1/2/1389 1/3/1391 

A46ذرترقمدونيازغذائيتعيين195
Sc704و

2-117-150000-
توفيق/-آذريآذريمحمدمحمدحاجيحاجي ميررسولي ماعيلاسخاتمه يافته 00-0000-6220

 5/1/1365 5/1/1362عقيلي

196
دوروعمقتاثيرمتقابلتعيينطرح
-سوژا( درتناوب پنبه روي آبياري

)گندم-پنبه
2-117-150000-
 اسماعيل- آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-634

 5/1/1364 5/1/1363 ميررسولي

197
بآتاثيرمتقابلتعيينطرح
 پنبه-سوژا( درتناوب پنبه وكودروي

)گندم
2-117-150000-
 اسماعيل- آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجي عقيلي توفيقخاتمه يافته 00-0000-633

 5/1/1364 5/1/1363 ميررسولي

 جذب قابليت تاثيرگوگردروي بررسي198
 كلسيم باكربنات فسفردرخاكهائي

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-658

-نادريداود-عقيليتوفيق
 اسماعيل-ميررسولي اسماعيل

ايزدي
5/1/1365 5/1/1368 

اثركاربردگوگرددرسطوحبررسي199
موجوددرخاكESPمختلف

2-117-150000-
توفيق-آذريآذريمحمدمحمدحاجيحاجي ميررسولي اسماعيلخاتمه يافته 00-0000-657

 5/1/1368 5/1/1365نادريداود-عقيلي

 پنبه مصرفيبآ وتعيين بررسي200
 گرگان درمنطقه ساحل واريته

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-6514

-دانشيهوشنگ-كياءابوالقاسم
 افصح ساالر-مردعلي بشير

محالتي
5/1/1365 5/1/1368 

201
درتغييراتاثركاربردگوگردبررسي

 تعويض قابل درصدسديم
گرگاناستانموجوددرخاك

2-117-150000-
 توفيق- آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجي ميررسولي اسماعيلخاتمه يافته 00-0000-6517

 5/1/1368 5/1/1365 نادري داود-عقيلي

مصرفيآبوتعيينبررسي202
گرگاندرمنطقه3گرگانسوياواريته

2-117-150000-
محمد-محالتيافصحساالر آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته00-0000-66230

 5/1/1369 5/1/1366شاپوري

سويادررابطهارقاممزارعبررسي203
غالفبنديدراختاللپيدايشباعلل

2-117-150000-
محمدمحمدحاجيحاجي-آباييقليچمراد چراغعلي عبدالرحمنخاتمه يافته00-0000-66130

 5/1/1369 5/1/1366حسين-عقيليتوفيق-آذريآذري
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چوگانرجب-آلوستانيمختلفسويادرمناطق

204

مختلفاريخهايتاثراتبررسي
 كودهاي مقادير بامصرف توام كاشت

 اختالل علل پديده برروي شيميائي
سويادرغالفبندي

2-117-150000-
 سماعيل-چراغعلي عبدالرحمنخاتمه يافته00-0000-66131

 ميررسولي

-كياءابوالقاسم-آباييقليچمراد
 توفيق- آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجي
 رجب- آلوستاني حسين-عقيلي

چوگان

5/1/1366 5/1/1369 

سويامصرفيآبوتعيينبررسي205
گرگانمنطقهدر3گرگانواريته

2-117-150000-
 5/1/1369 5/1/1366 محالتي-شاتوري محمود آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-6613

 ذرت مصرفيآب تعيين بررسي206
 هيبريد رقم تابستانه

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد جيجيحاحاخاتمه يافته 00-0000-6721

-عقيليتوفيق-كياءابوالقاسم
 رجب-تيغ جهان غالمرضا

چوگان
1/4/1367 3/12/1369 

باپوششبااورهمعمولياورهمقايسه207
ساحلرقمپنبهرويگوگردي

2-117-150000-
-عقيليتوفيق-كياءابوالقاسم آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-684

 5/1/1371 5/1/1368نادريداود-مردعليبشير

وسديمزدائيشوريمنحنيتهيه208
شوروقلياگرگانخاكهايزدائي

2-117-150000-
پرويز-آذريآذريمحمدمحمدحاجيحاجيفر جليل بردي عظيمخاتمه يافته 00-0000-6864

 5/1/1369 5/1/1368نادريداود-مشاورمهاجرميالني

جديدذرترقمنيازغذائيتعيين209
704CSPZايراني

2-117-150000-
 5/1/1365 ميررسولي اسماعيل آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته00-0000-65110

 پنبه پتانسيل تبخيروتعرق تعيين210
گرگان درمنطقه اليسيمتري بروش

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-7035

بشير-بيرجندي-كياءابوالقاسم
 فرشي صباغ اصغر علي-مردعلي

رمشاو
5/1/1370 5/1/1373 

بررويتكميليتاثيرآبياريبررسي211
عملكردگندمافزايش

2-117-150000-
برديعظيم-جعفربايآلتجبار آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-7026

 1/7/1373 1/7/1370فرجليل

به پنبه موردنيازواقعيآب تعيين212
 اليسيمتري روش

%%%%2-117-
150000-00-
0000-71145 

 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته
شير-آرامپيلغالمحسين

علي- بيجندي ابوالقاسم-مردعلي
فرشياصغر

1/1/1371 1/1/1374 

 چمن پتانسيل تبخيروتعرق تعيين213
گرگان درمنطقه اليسيمتري بروش

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-7036

-مردعليبشير-كياءابوالقاسم
 فرشي اصغر علي-يرجنديب

مشاور
1/1/1371 1/1/1376 

 پنبه پتانسيل تبخيروتعرق تعيين214
گرگان درمنطقه اليسيمتري بروش

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-7235

بشير-آرامپيلغالمحسين
علي- بيجندي ابوالقاسم-مردعلي

فرشياصغر
1/1/1371 1/1/1374 

 چمن پتانسيل روتعرقتبخي تعيين215
گرگان درمنطقه اليسيمتري بروش

2-117-150000-
 آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته 00-0000-7236

بشير-آرامپيلغالمحسين
علي- بيجندي ابوالقاسم-مردعلي

فرشياصغر
1/1/1371 1/1/1377 

 اثرمقاديركودشيميائي بررسي216
 گندم برروي آبياري ورژيمهاي

2-117-150000-
 تپه گمش اسالمي كمالخاتمه يافته 00-0000-7384

حاجيحاجي-جعفربايآلتجبار
محمد- نادري داود-آذريآذري محمدمحمد

صالحي
1/7/1372 2/7/1375 

 قوزه وريزش خشكيدگي علل بررسي217
 پنبه جوان هاي

3-100-112415-
خاتمه يافته00-0000-74022

- علوي جليل- پروين احمد
 اسالمي كمال-نعمتي محمد
-قائمي محمدرضا تپه گمش

 سيلسپور محسن

حاجيحاجي-قاسميمجيديهشاهرخ
-زاده…حمدا اكرم-آذريآذري محمدمحمد
-توسلي اسماعيل-محوي فرحناز
-پورقاز عبدالحميد-عرب رضا
محمود- مجدزاده يونس-نصيري

-احيايي علي مريم-طرآبادي
 جواد-حقيقي مرادي ماشااله
-مهاجرعباسي اشرف-ميري
زهره-بوربورسعيد-نوريپرويز

1/1/1374 1/1/1377 
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جوانهوشنگ-نژادحسيني
 مقدم جوان هوشنگ-مقدم
 سجادي السادات اشرف- مشاور
سجاديالساداتاشرف-مشاور

وضريبپتانسيلمصرفيآبتعيين218
ذرتگياهي

2-117-150000-
حسين-آرامپيلغالمحسين آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته00-0000-75037

 31/2/1377 1/3/1375تيغجهانغالمرضا-امپيچشم

بهينهمصرفيآبوتعيينبررسي219
اليسيمتريسوياباروش

2-117-150000-
سهراب-آرامپيلغالمحسين آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته00-0000-75038

 31/2/1377 1/3/1375پيامچشمحسين-سهرابي

220
برآبياريآبمقداروزماناثر
 عملكردوآب مصرف كارائي,رشد

)تجنرقم(گندم
2-117-150000-
 مسعود-آرام پيل غالمحسين آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجيخاتمه يافته00-0000-78068

 2/1/1379 1/1/1377 احمدي عزت

 وتعيين آبياريكم اثرات بررسي221
 دركلزاآب مصرف كارآيي

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-80008

دياحمرسول-وزيريژاله
-آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجي-عدلي

 بيژن- اسماعيلي محمد
- ذبيحي حميدرضا-حقيقتي
-كلهر منوچهر-قادري جالل

رضويرقيهرحيميمحمدباقر

 31/6/1382 1/7/1379 رضايي حامد

222
 نيتروژن پاشي محلول بررسي
 برعملكردو آبياري مختلف وسطوح
 كلزادرگنبد عملكرد اجزاء

2-117-150000-
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته00-0000-82056

-يغماييفريبا-محمدنژاديونس
 يونس- آذريآذري محمدمحمد حاجيحاجي
-فرجي ابوالفضل-عادلي

آقاجانيمحمدعلي

1/7/1381 2/7/1383 

223
وتكميليآبياريتوأماثراتبررسي
 تنش كاهشبرو كاشت آرايش
گنبددرديمنخوددرخشكي

2-056-180000-
 محمدمحمد حاجيحاجي-محمدنژاد يونسيافته خاتمه01-0000-85033

 4/2/1387 1/8/1384 پور خوجم كريم آذريآذري

A46ذرترقمدونيازغذائيتعيين224
Sc704و

2-117-150000-
توفيق-آذريمحمدحاجي ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيلخاتمه يافته 00-0000-6220

 5/1/1365 5/1/1362عقيلي

225
دوروعمقتاثيرمتقابلتعيينطرح
-سوژا( درتناوب پنبهوير آبياري

)گندم-پنبه
2-117-150000-
 اسماعيلاسماعيل- آذري محمد حاجيخاتمه يافته 00-0000-634

 5/1/1364 5/1/1363 ميررسوليميررسولي

226
آبتاثيرمتقابلتعيينطرح
 پنبه-سوژا( درتناوب پنبه وكودروي

)گندم
2-117-150000-
 اسماعيلاسماعيل-يآذر محمد حاجي عقيلي توفيقخاتمه يافته 00-0000-633

 5/1/1364 5/1/1363 ميررسوليميررسولي

گندمنيازغذائيوتعيينبررسي227
آلوندرا

2-117-120000-
سيروس-ميررسوليميررسولياسماعيلاسماعيلخاتمه يافته00-0000-631068

 5/1/1366 5/1/1363قمي

 جذب قابليت تاثيرگوگردروي بررسي228
 كلسيم باكربنات فسفردرخاكهائي

2-117-150000-
 آذري محمد حاجيه يافتهخاتم 00-0000-658

-نادريداود-عقيليتوفيق
 اسماعيل-ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيل

ايزدي
5/1/1365 5/1/1368 

اثركاربردگوگرددرسطوحبررسي229
موجوددرخاكESPمختلف

2-117-150000-
توفيق-آذريمحمدحاجي ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيلخاتمه يافته 00-0000-657

 5/1/1368 5/1/1365نادريداود-عقيلي

230
درتغييراتاثركاربردگوگردبررسي

 تعويض قابل درصدسديم
گرگاناستانموجوددرخاك

2-117-150000-
 توفيق- آذري محمد حاجي ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيلخاتمه يافته 00-0000-6517

 5/1/1368 5/1/1365 نادري داود-عقيلي

231
مختلفتاريخهاياثراتبررسي
يكودها مقادير بامصرف توام كاشت

اختاللعللپديدهبررويشيميائي
2-117-150000-
اسماعيلاسماعيل-چراغعلي عبدالرحمنخاتمه يافته00-0000-66131

 ميررسوليميررسولي

-كياءابوالقاسم-آباييقليچمراد
 توفيق- آذري محمد حاجي
رجب-آلوستانيحسين-عقيلي

5/1/1366 5/1/1369 
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چوگانسويادرغالفبندي

232

دراختاللپيدايشعللبررسي
 اثرات بررسي(سويا غالفبندي

باميزان توام كاشت مختلف تاريخهاي
3گرگان-شيمياييكودهاي

2-117-150000-
 توكلي كيومرثخاتمه يافته 00-0000-6620

 افصح ساالر-گركاني عباس
-ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيل-محالتي

 نادري داود
5/1/1366 5/1/1367 

 عملكردارقام ومقايسه بررسي233
 نخودسفيد

2-117-120000-
 تازيكي اكبر عليخاتمه يافته00-0000-68116

اكرم-ابراهيميحميدرضا
 اسماعيلاسماعيل- زاده…حمدا

ميررسوليميررسولي
5/1/1367 5/1/1368 

234
اختاللپيدايشعللبررسي
 ارقام مزارع سويابررسي درغالفبندي
وويليامزوهيلگرگان

2-117-150000-
 عليچراغ عبدالرحمنخاتمه يافته 00-0000-6722

افصحسااالر-گركانيعباس
 اسماعيلاسماعيل- نادري داود-محالتي

ميررسوليميررسولي
5/1/1367 5/1/1368 

 رقم گندم نيازغذائي وتعيين بررسي235
S- الندرا

2-117-150000-
 قمي سيروسخاتمه يافته 00-0000-632

توفيق-چراغعليعبدالرحمن
 اسماعيلاسماعيل-آذري آرمان-عقيلي

ميررسوليميررسولي
5/1/1363 

جديدذرترقمنيازغذائينتعيي236
704CSPZايراني

2-117-150000-
 5/1/1365 ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيل آذري محمد حاجيخاتمه يافته00-0000-65110

بررويپتاسمصرفاثراتبررسي237
پنبهوكيفيكميخواص

2-117-150000-
فرامرز-دانياليمسعود ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيلخاتمه يافته 00-0000-6570

 5/1/1365عقيليتوفيق-شزحمتك

نقشهوتهيهخاكحاصلخيزيمطالعه238
گرگانمنطقهمربوطههاي

2-117-150000-
اسماعيلاسماعيل-تاتارواليشاخاتمه يافته 00-0000-6919

ميررسوليميررسولي
محمديوسف-عقيليتوفيق

 6/1/1375 5/1/1369ايزدياسماعيل-ناصري

رويكاشتتاريخاثراتبررسي239
زمينييبسعملكرددورقم

2-117-120000-
-چمانهقاسم-زاده…حمدااكرم كريميان عباسخاتمه يافته00-0000-71171

 1/7/1374 1/7/1371ميررسوليميررسولياسماعيلاسماعيل

240

 درپاي نيترات ازحدبحراني استفاده
به پنبه محصول هاي بوته

 ازته كودهاي مصرف منظوركاهش
) سموم كاهش(

0-100-150000-
يافتهخاتمه00-0000-75049

 احمد-ملكوتي محمدجعفر
-ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيل-ركني
 غالمرضا-چالي افضلي مهران

 عليزاده

-آخونديعلي-يغماييفريبا
 رحمت- مظفري-تشكري زهرا
-كاخكي ناصر-پور رامين اله

 محمود-تبريزي كاشف حسن
- رمضانپور محمودرضا- اسالمي

 صنوبر-توسلي افسانه
حفال محمد ولي- سنجرخاني
-جعفرزاده حسين- مشاور

شتابانمرتضي

1/1/1375 29/12/1376 

-150000-100-0 پنبه براي كودي توصيه مدل تهيه241
خاتمه يافته00-0000-76084

اسماعيلاسماعيل-دروديمحمدسعيد
- نيا حقيقت حسن-ميررسوليميررسولي
 محمد-عليزاده غالمرضا

فراهيصالحي

آنا-محمدنژاديونس
- عليزاده منوچهر-محمداحمدي

 افسانه-نادري داود-صادقي تقي
رمضانپورمحمودرضا-توسلي

1/1/1376 1/1/1377 

242
بهپنبهژنوتيپهايمقدماتيارزيابي

كمبه متحمل ارقام منظورانتخاب
آبي

2-117-240000-
 عاليشاه مرانخاتمه يافته 00-0000-7706

-ميرقاسميجالل-بيانيحسن
 عليرضا-ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيل

كياني
1/1/1377 2/1/1379 

243
كودهاي متعادل مصرف اثرات بررسي

 ريزمغذي گوگردوعناصر, منيزيم
 پنبه وكيفي كمي برخواص

3-100-152400-
خاتمه يافته00-0000-77027

 اسماعيلاسماعيل- اقدم هادي رضا
-ستاري محمدرضا-ميررسوليميررسولي

 رضايي جواد

-توسلياسماعيل-آخونديعلي
 شعاع محمد-رنجبر جعفر
 فياض-نادري داود-اردبيلي
-مهاجرعباسي اشرف-نصرالهي
مشاورسجاديالساداتاشرف

1/2/1377 2/12/1378 

گندمسازيتوليدوغنيافزايش244
كودهايبهينهمصرفازطريق

0-100-150000-
كامران-ملكوتيمحمدجعفرخاتمه يافته00-0000-78041

اسماعيلاسماعيل-مجيديعزيز-آذري
عادلافسانه-مختاريداريوش

 2/7/1379 1/7/1377اسماعيل-شريعتمداري-نيا
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واثرآنعناصرريزمغذيمحتوي
 جامعه دربهبودسالمتي

-الهيلطفمحمد-ميررسوليميررسولي
-اسدي انور- باللي محمدرضا

 محمدحسن بوردي باي احمد
-كشاورز پيمان- سدري
قادريجالل-غيبيمحمدنبي

-خوگرزهرا-رزاقيحاجي
-نيا فرج اصغر- باللي محمدرضا

 شهريار-پهرس اسماعيل
 صفرپورحقيقي

245
 محلولهاي مصرف اثرات بررسي
كمي برخواص عناصرريزمغذي حاوي
 پنبه معرفي دردست ارقام كيفيو

3-100-241500-
خاتمه يافته 00-7802-7803

سعيد-ميررسوليميررسولياسماعيلاسماعيل
 محمد-باجگيران رضاييان
-نعمتي محمد- مقدم رضايي
-اخكيك علي-اسدي انور

 حسين-صالحي محمد
-سيلسپور محسن- رزاقيان
-رضايي جواد- رجايي مجيد
 عباداله-مرام ستوده كاظم

بانياني

 پيل غالمحسين-آخوندي علي
 1/1/1380 1/1/1378 زارع وحيد- قنبري-آرام

 ازت مصرف وزمان ميزان تعيين246
 كلزا درزراعت

0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-79021

مختار-ملكوتيجعفرمحمد
 اله نصرت-باورياني زلفي
كامران-اخياني احمد- منتجبي

 اسماعيلاسماعيل-ميرزاشاهي
- بوردي باي احمد-ميررسوليميررسولي
 حسن- اسماعيلي محمد
-رستمي اسداله- نيا حقيقت
 كيومرث-ساماني محمد
-قنبرپوري مرادعلي-صياديان

كلهرمنوچهر

 محمدعلي-خاني بهروز
- يانشان حميد- حصيرچين

عوض اكبر علي- فرومدي محمود
- پرويزي محمد علي-آباديان
 محمود-كازراني خاتون نرجس

 مالي

1/9/1378 1/9/1381 

247
 كاربردمقاديرمختلف اثرات بررسي
 كمي برخصوصيات پتاسيم وسرك

 كلزا وكيفي
0-100-150000-
خاتمه يافته00-0000-79023

مجيد-ملكوتيمحمدجعفر
 عيلعيلاسمااسما-مرادي-فروهر

-مرشدي علي-ميررسوليميررسولي
 كامران-نقوي هرمزد
-مجيدي عزيز-ميرزاشاهي
 مهران-نيا حقيقت حسن
- فائزنيا فرامرز-چالي افضلي
- كلهر منوچهر-رستمي اسداله

-شيرازي كشاورز هادي
 كيومرث-آهن ساعي اسرافيل

صياديان

 محمود-آباديان عوض اكبر علي
- آموزگار محمدحسين-فرومدي
- خاني علي- شانيان حميد

 محمد-زر خشت سلطانعلي
-كازراني خاتون نرجس- بهداد
 مالي محمود-ساماني محمد

1/8/1379 30/7/1381 

ازتاثرمقاديرمختلفبررسي248
زمينيسيببرعملكردفسفروپتاسيم,

3-117-121500-
اسماعيلاسماعيل-سيديفرامرزخاتمه يافته00-0000-81141

 1/11/1382 1/11/1380 آقايان محمدعليميررسوليميررسولي

 كود توليد فني دانشبه دستيابي249
گندم مزارع براي ازتوباكتر بيولوژيك

4-100-470000-
خاتمه يافته02-0000-83004

عبدالحسيني-خسروهوشنگ
-توسلي عليرضا-ضياييان
عفتالزمان-سدري محمدحسين
-ميررسوليميررسولي اسماعيلاسماعيل- منتظري

ذبيحيحميدرضا

دياس هادي-سجادي هرمز
 اكرم-اصغرزاده احمد-رحماني

 فالح عليرضا- اوتادي
1/1/1383 29/12/1385 

250
تبادلظرفيترقومينقشهتهيه
 گندم زيركشت خاكهايدر كاتيوني

وخوزستان،فارساستانهايدرآبي
4-100-180000-
خاتمه يافته05-8307-83010

اسماعيلاسماعيل-جمشيديمحمد
-نزارعيا غالمرضا-ميررسوليميررسولي

طاهرزادهمحمدحسن

 كامران-مشاور مومني عزيز
 30/12/1387 1/1/1383 افتخاري
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گلستان

251

فراوانيونوعبنديوپهنهشناسايي
 اراضيدر خاك رسي كانيهاي نسبي
 استانهايدر آبي گندم كشت زير

گلستانوخوزستان،فارس

4-100-180000-
خاتمه يافته05-8307-83009

 اسماعيلاسماعيل-جمشيدي محمد
-زارعيان غالمرضا-رسوليرسوليميرمير

 طاهرزاده محمدحسن

 عزيز-پور ابراهيم رمضانعلي
 30/12/1387 1/1/1383افتخاري كامران-مشاور مومني

كاشتآالتكاربردماشينبررسي252
ديمگندمدرزراعت

2-117-150000-
 5/1/1369 5/1/1363 نيا توسلي غالمرضا توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته 00-0000-635

253
كودهاياثرمقاديرمختلفرسيبر

 زراعت عملكرد درافزايش شيميائي
آفتابگردانديم

2-117-150000-
 حبيب-توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته 00-0000-6511

 5/1/1368 5/1/1365نيا توسلي غالمرضا- كارگر عبداله اسكندانيان

ناحيهديمگندمغذاييونيازبررسي254
گرگانكالله

2-117-150000-
كيومرث-داغليقرهسلآي گرانفر موسيخاتمه يافته 00-0000-662

 5/1/1369 5/1/1366توكلي

پيدايشوعللبررسيمشتركطرح255
سويادرغالفبندياختالل

0-100-120000-
عبدالحميد-آباييقليچمراد توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته00-0000-66096

 5/1/1369 5/1/1366پورقاز

256

دراختالليشپيداعللبررسي
 اثرات بررسي(سويا غالفبندي

باميزان توام كاشت مختلف تاريخهاي
3گرگان-شيمياييكودهاي

2-117-150000-
 توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته 00-0000-6620

 افصح ساالر- گركاني عباس
-ميررسولي اسماعيل محالتي

 نادري داود
5/1/1366 5/1/1367 

257
هايپروژهوطراحيومطالعهبررسي
 كنترلو وآب خاك حفاظت نمونه

هرزآب
2-117-150000-
 5/1/1364 نيا توسلي غالمرضا توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته00-0000-64160

258
 تهيه مختلف اثركاربردادوات بررسي
 ديم زراعت عملكردبر وكشت زمين

 آفتابگردان
2-117-150000-
 حبيب-توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته 00-0000-6518

 ندانياناسك

-نصيري–ميرزاييمحمدحسين
 محمد-شريعتي صفرعلي
-نيا توسلي غالمرضا- شاپوري

صبوريفرهنگ

5/1/1365 

259
خاكحاصلخيزينقشهتهيه

- كشاورزي تحقيقات ايستگاههاي
نازودشتقراخيل-كالبايع

2-120-150000-
 توكليتوكلي كيومرثكيومرثخاتمه يافته 00-0000-7025

افضليمهران-توكليبهرام
محمد ولي- توسلي فاطمه-چالي

شتابانمرتضي-فالح
5/1/1370 5/1/1371 

هايواريتهكاربردوسازگاريبررسي260
ديميكسالهيونجه

2-117-150000-
 1/1/1364 1/1/1358 ضميرپور غالمرضا گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-585

-150000-117-2 مرتعي نباتات سازگاري آزمايش261
 سندگل عباسعليخاتمه يافته 00-0000-6322

غالمرضا-باسطحسينعلي
 مهدي-گرانفرگرانفر موسيموسي-ضميرپور

عربيكالته
5/1/1363 5/1/1369 

وخشكيشوريبهمقاومتتعيين262
گندمهايلدين

2-117-150000-
 5/1/1369 5/1/1363 گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-6423

263
مقاوميمرتعنباتاتسازگاريمطالعه
 درخاكهاي وشوري خشكي به

گرگانشوروقليائي
2-117-150000-
 5/1/1369 5/1/1363 گرانفرگرانفر موسيموسي سندگل عباسعليخاتمه يافته 00-0000-6314

هايواريتهغذايياحتياجاتتعيين264
وبقوالتيغالتيعلوفه

2-117-150000-
 5/1/1368 5/1/1364 ضميرپور غالمرضا گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-6410

ناحيهديمگندمغذاييونيازبررسي265
گرگانكالله

2-117-150000-
كيومرث-داغليقرهسلآي گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-662

 5/1/1369 5/1/1366توكلي

ديمآفتابگردانزراعيتناوبتعيين266
گنبددرمنطقهL.Fباسيستم

2-117-150000-
 5/1/1370 5/1/1366 ضميرپور غالمرضا گرانفرگرانفر موسيموسيفتهخاتمه يا 00-0000-6623

-150000-117-2غذائياحتياجاتوتعيينبررسي267
 5/1/1360 5/1/1359ضميرپورغالمرضاگرانفرگرانفرموسيموسيخاتمه يافته00-0000-593
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ديمگندم

غذائياحتياجاتوتعيينبررسي268
جوديم

2-117-150000-
 5/1/1360 5/1/1359 ضميرپور غالمرضا رانفررانفرگگ موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-5910

269
حاصلخيزيواحياءتغييراتبررسي
 علوفه بازدهي- رويش( مراتع خاك

)خاكحاصلخيزيبررويوبذروتاثير
2-117-150000-
 5/1/1364 5/1/1364 ضميرپور غالمرضا گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-6415

تناوبمناسبترينوتعيينبررسي270
محلهعراقيناحيهاتديم

2-117-150000-
 5/1/1364 5/1/1364 ضميرپور غالمرضا گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-645

271
يكسالهايعلوفهگياهانكشتاثرات
 زمستانگذران جمعيت تغييرات در

پنبهمهمآفات
2-117-110000-
- گرانفرگرانفرييموسموس-سقالي عرازمحمد دانيالي مسعودخاتمه يافته00-0000-69410

 5/1/1371 5/1/1369 مردعلي بشير

درافزايشتكميليتاثيرآبياريبررسي272
گندممختلفهايواريتهعملكرد

2-117-150000-
مهدي-شهرياريمحمدعلي گرانفرگرانفر موسيموسيخاتمه يافته 00-0000-7227

 1/7/1374 1/7/1371عربيكالته

در افتابگردان غذايي نياز تعيين273
 كالله منطقه

2-117-150000-
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته00-0000-74050

-پورقازعبدالحميد-گرانفرگرانفرموسيموسي
-راددوجي نوري عرازمحمد

عادلييونس-ايزدياسماعيل/
5/1/1373 6/1/1375 

-150000-117-2گنبددر آفتابگردان نيازغذئي بررسي274
 فراهي صالحي محمدخاتمه يافته00-0000-74049

-صادقييونس-مايييغفريبا
-گرانفرگرانفر موسيموسي- پورقاز عبدالحميد

راددوجينوريعرازمحمد
5/1/1373 6/1/1375 

275
تفصيلينيمهخاكشناسيمطالعات
 بمساحت دامغان آباد زرين دقيق

هكتار4/000
2-125-150000-
 5/1/1364 5/1/1363 ناصريناصري محمديوسفمحمديوسف فالحي الدين شجاعخاتمه يافته 00-0000-6370

276

وهمبستگيمشخصاتيينتع
 درمنطقه خاك اصلي سريهاي
- گيالن- گرگان( خزر ساحلي

)مازندران

0-100-150000-
 ايرواني عليخاتمه يافته 00-0000-6614

-مريدپور باقر-رضايي احمد
 احمد/-ناصريناصري محمديوسفمحمديوسف

 پور احمدي مسعود- مساواتي
5/1/1366 5/1/1371 

هنقشوتهيهخاكحاصلخيزيمطالعه277
گرگانمنطقهمربوطههاي

2-117-150000-
اسماعيل-تاتارواليشاخاتمه يافته 00-0000-6919

ميررسولي
محمديوسفمحمديوسف-عقيليتوفيق
 6/1/1375 5/1/1369ايزدياسماعيل-ناصريناصري

درافزايشتكميليتاثيرآبياريبررسي278
گندممختلفهايواريتهعملكرد

2-117-150000-
ي 00-0000-7027 -خرمامير-شهرياريمحمدعلي ناصريناصري محمديوسفمحمديوسفافتهخاتمه

 5/1/1373 5/1/1370قميسيروس-ايزدياسماعيل

خاكشناسيتفصيلينيمهمطالعات279
كالپوشدشتاراضيبنديوطبقه

2-117-150000-
 5/1/1371 5/1/1370 نادري داود-ايرواني علي ناصريناصري محمديوسفمحمديوسفخاتمه يافته 00-0000-7068

وطبقهخاكشناسياجماليتمطالعا280
دامغانمنطقهاراضيبندي

2-117-150000-
 5/1/1371 5/1/1370 نادري داود-ايرواني علي ناصريناصري محمديوسفمحمديوسفخاتمه يافته 00-0000-7070

منطقهاجماليخاكشناسيمطالعات281
دامغانغرب

2-117-150000-
 1/1/1372 1/1/1371 مشاور ايرواني علي-يغمايي فريبا ناصريناصري محمديوسفمحمديوسفخاتمه يافته 00-0000-7128

282
ورويآهنمصرفاثراتبررسي

شرايطدر پنبه وكيفي برعملكردكمي
شور

3-100-152400-
خاتمه يافته00-0000-81084

داود-ضياييانعبدالحسين
- ناصريناصري محمديوسفمحمديوسف-نادري
نايينيمحمدرضابانيانيعباداله

 1/1/1385 1/1/1382 نيكخواه محسن

و ازت بهينه مصرف ميزانينتعي283
 تابالديال رقمدر فسفر

0-100-160000-
خاتمه يافته02-0000-85040

مجتبي-ناصريناصريمحمديوسفمحمديوسف
 محمدرضا-حسيني نوري

مقدمرمضاني

 توكلي رضا-تجري ديلم احمد
 2/2/1387 1/2/1385 اباد خليل

-00-0000-6322 مرتعي نباتات سازگاري آزمايش284
 سندگل عباسعليتمه يافتهخا150000-117-2

غالمرضاباسط،حسينعلي
 مهدي گرانفر، موسي ضميرپور،

عربيكالته
5/1/1363 5/1/1369 
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285
مقاوممرتعينباتاتسازگاريمطالعه
 درخاكهاي وشوري خشكي به

گرگانشوروقليائي

6314-0000-00-
 5/1/1369 5/1/1363 گرانفر موسي سندگل عباسعليخاتمه يافته150000-117-2

286
اختاللپيدايشعللبررسي
 ارقام مزارع سويابررسي درغالفبندي
وويليامزوهيلگرگان

6722-0000-00-
150000-117-2

خاتمه
 چراغعلي عبدالرحمن يافته

افصحساالرگركاني،عباس
 اسماعيل/ نادري، داود محالتي،

ميررسولي
1367 1368 

287

بررسي اثرات نظام هاي مختلف
از تناوب زراعي بر روي بعضي

توابع ميكروبي خاك هاي استان 
 گلستان

86005-8601-
00-121800-

056-4

در دست
 عبدالعلي شهرام اجرا

آخوندي،عقيلي،پيل آرام، كياء،
ربيع زاده يغمائي، مسگر 

غزائيان- سبطي،عبداللهي  
89 95

288

بررسي ويژگي هاي شيميايي
خاك در پايگاه هاي مطالعاتي 

 پايش كيفيت خاك

90003 -9002-
10-10-014  

در دست

 اجرا
 محمد

 حسين ارزانش

آخوندي،عقيلي، مسگر، پيل آرام
كياء، ربيع زاده، يغمائي عبداللهي،

89 94

289
هابررسي پايش تغييرات آالينده

 كيفيت خاك هاي كشور
90005-9002-

10-10-014  

در دست

 اجرا
 قربانعلي
 روشني

پيل آرام آخوندي،عقيلي، مسگر
ع زاده،يغمائي عبداللهيكياء ربي

89 94

290
انتخاب نقاط مطالعاتي پايش
 كيفيت خاك هاي كشور

90001-9002-
10-10-014  

در دست

 عبدالعلي شهرام اجرا
پيل آرام آخوندي،عقيلي، مسگر

كياء، ربيع زاده،يغمائي عبداللهي 
89 94

291
بررسي خصوصيات فيزيكي پايش

 كيفيت خاك هاي كشور
90004-9002-

10-10-014  

در دست

 عبدالعلي شهرام اجرا
پيل آرام آخوندي،عقيلي، مسگر

، كياء، ربيع زاده،يغمائي عبداللهي
89 94

292
و سديميبررسي  تغييرات شوري

 پايش كيفيت خاك هاي كشور
90003-9002-

10-10-014  
قربانعليخاتمه يافته

 روشني
آخوندي،عقيلي، پيل آرام ،كياء

للهي، مسگر،ربيع زاده،يغمائي عبدا
90 90

9091 همكاران گنبد صالحي فراهيخاتمه يافته اثر بخشي كود گوگرد روي پنبه293

294

و مايه تلقيح باكتري تاثيرگوگرد
بر برخي هاي اكسيد كننده گوگرد

از ويژگيهاي شيميايي خاك، 
عملكردو جذب عناصر غذايي سويا

 استان گلستان در

- عقيلي،پيل آرام،كيا.آخوندي، محمدحسين ارزانشخاتمه يافته
 ربيع زاده، غزائيان،سبطي

90 
 

91 

295

بررسي ميزان باقيمانده نيترات در
سيب زميني مناطق عمده توليد 

و تره  و ميدان مركزي ميوه كشور
 بار تهران

90035-10-10-
04 

 مسعود كاظميخاتمه يافته
آخوندي ،عقيلي ،پيل آرام،كياء

- ربيع زاده ،يغمائي عبداللهي 
 مسگر

90 91
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296
  Bforceاثربخشي كود زيستي

 بر سويا در ايستگاه گرگان
در دست در حال تصويب

 مريم غزائيان اجرا
عقيلي پيل.،بداللهي ،آخونديع

يغمايي،،،آرام، كيا،ربيع زاده
مسگر سبطي  

 ادامه دارد 1386

297

تهيه نقشه رقومي پراكنش
جغرافيائي عناصر غذائي در گندم 

ديم در استان گلستان 
 قربانعلي روشني

عقيلي، پيل آرام،كيا،،آخوندي
بداللهي، مسگرعربيع زاده،يغمايي،

298
ارزيابيشاخصهايمناسبترينتعيين
و خاكk استفاده قابليت وضعيت
پتاسيم كودي توصيه

4-100-180000-
06-8303-86032

 قربانعلي روشني

299
ه باكتريبررسي كارايي جداي

ريزوبيوم لگومينوزاروم در استان هاي
و مازندران  گلستان، خراسان رضوي

88040-10-
57-2

خاتمه
 ذبيحي-چراتي- ارزانش يافته

آخوندي ،عقيلي، پيل آرام،كيا،
 سبطيربيع زاده، يغمائي، مسگر،

-غزائيانعبداللهي،
1390 1392 

300

بررسي اثرات تاريخ كاشت، فاصله
و كودهاي بر رديف و نيتروژن روي

- 24088نخود در شرايط ديم گنبد
10-57-2

24088-10-57-
2

 همكاران گنبد محمد صالحي فراهي

301
كار آيي ارقام مختلف كلزا از لحاظ

 جذب فسفر
55088-10-10-

04 
 همكاران گنبد محمد صالحي فراهي

302
و و زمان بررسي اثرات تراكم كاشت
ي ميزان مصرف نيتروژن بر پنجه ده

 گنبدديم در عملكرد دانه گندمو

88071-15-57-
2

 1391 1389 همكاران گنبد يونس محمدنژادخاتمه يافته

303
بررسي تاثير كود آزوسپريليومي روي

 ارقام مختلف گندم نان
 كالته- ارزانشخاتمه يافته-

-اكيا-آخوندي، عقيلي، پيل آرام
-ربيع زاده،يغمايي، سبطي

رمسگ-غزائيان عبداللهي
1390 1390 

304
و مقادير مختلف بررسي تاثير منابع

كودهاي آلي در تامين فسفر مورد نياز
 ذرت–گياه در تناوب گندم 

خاتمه
 مريم سبطي يافته

، غالمحسين پيل آرام مريم غزاييان
، نرگس مسگر ، نصراله عقيلي

 1393 1391آذرماه

305
و مقادير مختلف بررسي تاثير منابع

تامين ازت مورد نياز كودهاي آلي در
 ذرت–گياه در تناوب گندم 

در دست
 مريم غزاييان اجرا

، ، علي آخوندي مريم سبطي
، صديقه عبداللهي  عليرضا ربيع زاده

و ابوالقاسم كيا
 1393 1391آذرماه

306
و مقادير مختلف بررسي تاثير منابع

كودهاي آلي در تامين پتاسيم مورد نياز
 ذرت–گياه در تناوب گندم 

در دست
 محمد حسين ارزانش اجرا

، ، غالمحسين پيل آرام علي آخوندي
، صديقه عبداللهي  فريبا يغمايي

 1393 1391آذرماه

307
بررسي تغييرات آالينده ها پايش كيفيت

 خاك هاي كشور
در دست
 اجرا

-عليرضا ربيع زاده-عبدالعلي شهرام
-صديقه عبدالهي-فريبا يغمايي

سيد نصراله-علي آخوندي-مسگر
1389 1394 
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غالمحسين پيل آرام-عقيلي

308
انتخاب نقاط مطالعاتي پايش كيفيت

 خاك هاي كشور
90001-9002-

10-10-014 
در دست
 عبدالعلي شهرام اجرا

-عليرضا ربيع زاده-عبدالعلي شهرام
-صديقه عبدالهي-فريبا يغمايي

غالمحسين-علي آخوندي-مسگر
 پيل آرام

1389 1394 

309
يات فيزيكي پايش كيفيتبررسي خصوص

 خاك هاي كشور
90004-9002-

10-10-014 
در دست
 عبدالعلي شهرام اجرا

-عليرضا ربيع زاده-عبدالعلي شهرام
سيد نصراله- فريبا يغماييعلي آخوندي

 غالمحسين پيل آرام-عقيلي
1389 1394 

310
بررسي واكنش گياه گندم به تركيبات نانو

 بيولوژيك در استان گلستان
س ، مريم غزاييانمريم  نصراهللا عقيلي بطي

311

اثربخشي جدايه هاي بومي همزيست با
باقال در مناطق مختلف متاثر از تنش

و  خشكي در استانهاي گلستان، مازندران
 خراسان رضوي

 محمدحسين ارزانش
، مريم غزاييان –مريم سبطي

 نصراهللا عقيلي

312
بررسي خصوصيات شيميايي پايش

 كشوركيفيت خاك هاي
90003-9002-

10-10-014 
در دست
 اجرا

-عليرضا ربيع زاده-عبدالعلي شهرام
 صديقه-فريبا يغمايي

1389 1394 

در دست تغذيه باغات زيتون313
 1393 1391 محمد صالحياجرا

314

و تعيين تاثير سامانه هاي بررسي
خاكورزي حفاظتي بر خواص فيزيكي
و عملكرد سوياي  خاك، بازده انرژي

نهتابستا

در دست
 اجرا

ابوالفضل-حميدرضا صادق نژاد
 فرجي

-محمدحسين رزاقي-مريم سبطي
 يحيي ابومرداني

1391 1394 

315
بررسي ميزان باقيمانده نيترات در سيب

و ميدان  زميني مناطق عمده توليد كشور
و تره بار تهران  مركزي ميوه

90035-10-10-
04 

خاتمه
 مسعود كاظمي يافته

كياء–پيل آرام– عقيلي–آخوندي
-عبداللهي–يغمائي–ربيع زاده–

 مسگر
1390 1391 

316
بررسي اثرات نظام هاي مختلف تناوب
زراعي بر روي بعضي از توابع ميكروبي

 خاك هاي استان گلستان
 عبدالعلي شهرام

-عليرضا ربيع زاده-عبدالعلي شهرام
-صديقه عبدالهي-فريبا يغمايي

1383 

317
ب وبررسي نحمل ه شوري برخي ارقام

 ژنوتيپهاي زيتون در استان گلستان
خاتمه
 1391 1385 عبدالعلي شهرام يافته

318

و تعيين تاثير سامانه هاي بررسي
خاكورزي حفاظتي بر خواص فيزيكي
و عملكرد سوياي  خاك، بازده انرژي

 تابستانه

طرح مشترك
بخشهاي اصالح

و و خاك و بذر نهال
 آب

ابوالفضل-ادحميدرضا صادق نژ
 فرجي

-محمدحسين رزاقي-مريم سبطي
 يحيي ابومرداني

319
بررسي اثرات تاريخ كاشت، فاصله رديف
و نيتروژن بر نخود در و كودهاي روي

 شرايط ديم گنبد
خاتمه24088-10-57-2

 1392 1391 همكاران گنبد محمد صالحي فراهي يافته

320
كار آيي ارقام مختلف كلزا از لحاظ جذب

رفسف
55088-10-10-

04 
خاتمه
 1391 1390 همكاران گنبد محمد صالحي فراهي يافته
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وضعيت شماره طرح عنوان طرحرديف
 سال پايان سال شروع همكار مجريطرح

321
و و زمان بررسي اثرات تراكم كاشت

و  ميزان مصرف نيتروژن بر پنجه دهي
 گنبدديم در عملكرد دانه گندم

خاتمه88071-15-57-2
 1391 1389 همكاران گنبد يونس محمدنژاد يافته

322
ژي بر رويبررسي تاثير نانو كود بيولو

 گندم
 1391 مريم غزائيان–مريم سبطي در حال تصويب

323

اثربخشي جدايه هاي بومي همزيست با
باقال در مناطق مختلف متاثر از تنش

و  خشكي در استانهاي گلستان، مازندران
 خراسان رضوي

88040-10-57-
2

 ذبيحي-چراتي-ارزانشخاتمه يافته
ر بيع آخوندي ،عقيلي پيل آرام،كيا،

 سبطيزاده، يغمائي، مسگر، 
-غزائيانعبداللهي،

1390 1392 

324
و و زمان بررسي اثرات تراكم كاشت
و ميزان مصرف نيتروژن بر پنجه دهي

.عملكرد دانه گندم ديم در گنبد
 1391 1389 يونس محمد نژادخاتمه يافته88071-15-57-2

در دست بررسي سنيتيك مواد آلي در خاك325
 نش ارزا اجرا

علي آخوندي، عليرضا ربيع زاده
 ،صديقه عبدالهي، نصراله عقيلي

92 93

326
انتخاب نقاط مطالعاتي پايش كيفيت

 خاك هاي كشور
-10-10-01

90001-9002 
در دست
 عبدالعلي شهرام اجرا

–مسگر-ربيع زاده-يغمايي
پيل–آخوندي-كيا–عبداللهي

 عقيلي-آرام
1389 1394 

327
ات فيزيكي پايش كيفيتبررسي خصوصي
 خاك هاي كشور

10-10-014 
90004-9002 

در دست
 عبدالعلي شهرام اجرا

–مسگر-ربيع زاده-يغمايي
پيل–آخوندي-كيا–عبداللهي

 عقيلي-آرام
1389 1394 

328
و مقادير مختلف بررسي تاثير منابع
كودهاي آلي بر خصوصيات فيزيكي

 ذرت-خاك در تناوب گندم

در دست
 عبدالعلي شهرامرااج

–مسگر-ربيع زاده-يغمايي
پيل–آخوندي-كيا–عبداللهي

 عقيلي-آرام
1390 1394 

329
و بررسي نحمل به شوري برخي ارقام
 ژنوتيپهاي زيتون در استان گلستان

خاتمه
 1391 1385 عبدالعلي شهرام يافته

330
و سديميبررسي پايش تغييرات شوري

 كيفيت خاك هاي كشور
10-10-014 

9003-9002 
در دست
 عبدالعلي شهرام اجرا

–مسگر-ربيع زاده-يغمايي
پيل–آخوندي-كيا–عبداللهي

 عقيلي-آرام
1389 1394 

331

و مقادير مختلف بررسي تاثير منابع
كودهاي آلي در تامين پتاسيم مورد نياز

 ذرت–گياه در تناوب گندم 
در دست-

 محمد حسين ارزانش اجرا
فريبا-حسين پيل آرامغالم
،ابوالقاسم-،نرگس مسگر-يغمايي

 كيا
91 93

332
بررسي تغييرات ويژگي هاي شيميايي
خاك در پايگاه هاي مطالعاتي پايش 

 كيفيت خاك

9002-90003-
014-10-10

در دست
 محمد حسين ارزانش اجرا

–مسگر-ربيع زاده-يغمايي
پيل–آخوندي-كيا–عبداللهي

 عقيلي-آرام
91 95

334
و مقادير مختلف بررسي تاثير منابع

كودهاي آلي در تامين فسفر مورد نياز 
 ذرت–گياه در تناوب گندم 

در دست

 مريم سبطي اجرا
فريبا-غالمحسين پيل آرام

،ابوالقاسم-،نرگس مسگر-يغمايي
 كيا

91 93
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335
اثر مواد آلي بر جذب نيتروژن در تناوب

 ذرت-گندم 

در دست

م غزاييانمري اجرا
علي آخوندي، عليرضا ربيع زاده
 ،صديقه عبدالهي، نصراله عقيلي

91 93

 بررسي سنيتيك مواد آلي در خاك336
در دست

 ارزانش اجرا
علي آخوندي، عليرضا ربيع زاده
 ،صديقه عبدالهي، نصراله عقيلي

92 93

337
و تعيين تاثير سامانه هاي خاك بررسي

خ اك ورزي حفاظتي بر خواص فيزيكي
و عملكرد سوياي تابستانه بازده انر ژي

خاتمه
 حميد رضا صادق نژاد يافته

-محمد حسين رزاقي-مريم سبطي
 يحيي ابومرداني

1391 1392 

338

اثر بخشي جدايه هاي ريزوبيوم بومي
همزيست با باقال در مناطق مختلف

متاثر از تنش خشكي استان هاي گلستان
و خراسان رضوي ، مازندران

در دست88040-2-57-10
 ذبيحي–چراتي-ارزانش اجرا

پيل–آخوندي-سبطي–غزائيان
 عبداللهي-يغمايي-عقيلي-آرام

1391 93

339
تاثير كود بيولوژيك فالوين روي عملكرد

گندم
در دست
 1393 1392 كريمي ارزانش اجرا


