
انـــگلستاتـــت
1400پائیز شماره نخست

جیتالدیدنیایورسانهعصرضروریمقتضیاتازیکیاطالعرسانی
اساند،بشنجامعهبهرافعالیتهایشاینکهبرایسازمان،یک.است

همچقدرهربیتردید،.استبهروزودرستاطالعرسانینیازمند
جامعهبهراخودزمانیکهتاباشد؛کارآمدوموثرسازمان،یک

دخوبرایشایستهایجایگاهنمیتواندنکند،معرفیمخاطبان
.باشدمتصور
بیشباگلستان،طبیعیمنابعوکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکز

گویپاسخترویجی،وآموزشیپژوهشی،کارسابقهیسال64از
منابعوکشاورزیعرصههایدرموجودچالشهایوپرسشها
سایروکشاورزیجهادسازمانتوانمندبازویبوده،طبیعی

.میباشدملیواستانیاجراییدستگاههای
جاری،فعالیتهایکاملتراطالعرسانیوجامعترمعرفیهدفبا

ستاامید.میگرددتقدیمگرامیمخاطبانبهمرکزداخلیخبرنامه
تربیشچههرشکوفاییشاهدصادقانه،خدمتوروزافزونتالشبا

لید،توپایداریدرسازندهنقشیایفایوموجودفراواناستعدادهای
.باشیمکشاورزیبخشبردارانبهرهرضایتوغذاییامنیت

www.ganrrc.org.ir 

لستانخبرنامه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گ

سرمقاله

ابوالفضل فرجی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان گلستان

آموزش و ترویج

کرونا فرصتی برای 

تغییر شیوه آموزش

6( ... گزارش ساالنه)

کشاورزی و آب در 

استان در یک نگاه 

 ...3

گزارش تحلیلی

پژوهش

ن تغییر اقلیم و اثرات آ

بر کشاورزی و محیط 

5... زیست 

معرفی

معرفی مرکز تحقیقات و

آموزش کشاورزی و منابع

2... طبیعی گلستان 

ترین دستاوردهای مهم

همرکز طی یک سال گذشت

4( ... معرفی رقم آراز)

فناوری

های ترین فعالیتمهم

عمرانی و پشتیبانی

7... مرکز

هاتوسعه زیرساخت



1336برداران                            سال تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزی، مشاور امین کارشناسان و بهرهصفحه دو                 
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معرفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

ششپووهواییوآبشرایطدارایخاص،جغرافیاییموقعیتبهتوجهباگلستاناستان

بهکههبوداستاناقتصادیهایبخشترینمهمازیکیکشاورزی.باشدمیمتنوعیگیاهی

محسوبکشورکشاورزیمهمهایقطبازیکیعنوانبهمستعدمناطقوجودعلت

سویا،جو،گندم،جملهازاستراتژیکمحصوالتازبسیاریتولیددرکهطوریبهگردد،می

خودبهراکشوربرترهایرتبهدامیهایفرآوردهو...وذرتبرنج،زیتون،پنبه،کلزا،

.استدادهاختصاص

آموزشوتحقیقاتمرکزوجودکشاورزی،بخشدراستانهایظرفیتترینمهمازیکی

بهترینازیکی،قدمتسال64ازبیشباکه،میباشدگلستانطبیعیمنابعوکشاورزی

دارایزمرکاین.استکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانآموزشیتحقیقاتیمراکز

باواستآموزشیواحد2وتحقیقاتیایستگاه9نظارتی،واحد1تحقیقاتی،بخش6

اجراراکاربردیتحقیقاتیطرح250حدودساالنه،محققنفر60پتانسیلازمندیبهره

تحقیقاتیمراکزپتانسیلازملی،موسساتامکاناتازاستفادهبرعالوهمنظوربدین.کندمی

باتمرمسهمراهیوفنیتخصصیمشکالتحلپژوهی،آینده.بردمیبهرهنیزالمللیبین

ازژنتیکیذخایراحیاءوحفظ.باشدمیمرکزاینعمدهوظایفازاستانکشاورزیبخش

ویدتولپایداریاقتدار،باعثکهآید،میحساببهدنیاتحقیقاتیمراکزامورمهمترین

خوشبختانه.شودمیغیرزیستیوزیستیتهدیداتبامقابلهدرکشورهاغذاییامنیتیارتقا

اهانگیذرت،باقال،جو،گندم،پالسمژرمازخوبیپتانسیلدارایتحقیقاتیمرکزاین

.ستا...وکنجدانار،پکان،زیتون،دارویی،ومرتعیگیاهانسویا،کلزا،حبوبات،ای،علوفه

وفنیهایتوصیهارائهوباغیوزراعیرقمهادهمعرفیمرکزاینشاخصدستاوردهایاز

ثال،معنوانبه.باشدمیمحصوالتاینبرداشتوداشتکاشت،کاربردیهایدستورالعمل

40بربالغفعالیتساله64دورهطیاستاندرکشتبرایشدهمعرفیگندمارقامتعداد

درهکتاردرکیلوگرم52حدوددورهاینطیاستانگندمعملکردافزایشمیانگینورقم

ترکیبوپروتئیندرصدنظرازاستانتولیدیگندمارقامکیفیتطرفیاز.استبودهسال

درحاضرحالدرکهکالتهگندمجدیدرقممثالعنوانبه.باشدمیخوببسیارآناجزای

خاکازرویوآهنبهترجذبقابلیتدارایشودمیکشتاستاندرهکتارهزار60سطح

ازآندرمستقرفناورواحد16باکشاورزیفناورواحدهایرشدمرکزوجود.باشدمی

توسعهجهتخصوصیبخشازحمایتراستایدرتحقیقاتمرکزمهمهایظرفیت

وراعیزارقاممعرفیقالبدرمرکزفعالیتهایازحاصلنتایج.استبنیاندانشکشاورزی

علمیمقاالتفنی،گزارشاتترویجی،فعالیتهایکاربردی،هایدستورالعملکتب،باغی،

یآموزشواجراییمختلفهایدستگاهباهمکاریآموزشی،هایکارگاهترویجی،وپژوهشی

قراربردارانبهرهاستفادهموردتابعهواحدهایوکشاورزیجهادسازماننظیرملیواستانی

.گیردمی
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شاملخزردریایآبریزحوضهازبخشیدرگلستاناستان

جخلیشرققرهسو،رود،گرگاناترکسفلی،آبریزهایحوضه

آبپتانسیلمیزان.استشدهواقععلیانکارودوگرگان

ارنموددرآبریزهایحوضهتفکیکبهزیرزمینیوسطحی

شوندهتجدیدپتانسیلکلی،طوربه.استشدهارایهمقابل

مکعبمترمیلیارد2/485حدوددراستانآبساالنه

شوندهتجدیدپتانسیلازدرصد1/6آب،حجماین.باشدمی

آبلپتانسیکلمیزاناز.گیردمیبردرراکشورآبساالنه

درمکعبمترمیلیارد1/25یعنیآندرصد50/3استان،

میلیارد1/235یعنیماندهباقیوذخیرهزیرزمینیهایآبخوان

جریانهارودخانهدردرصد،49/7عبارتیبهیامکعبمتر

94یعنیمکعبمترمیلیون1180ساالنهاستاندر.دارد

مکعبمترمیلیون888وزیرزمینیآبپتانسیلازدرصد

برداریبهرهسطحیآبهایپتانسیلازدرصد72حدود

.شوندمی

ودکمبجبرانبرایاصلیراهکاروپیشنهادسهطورکلیبه

:ازارتندعبکهاستبررسیقابلگلستاناستاندرآبیمنابع

مجاورهایاستانازآبانتقال-

آببهرهوریافزایش-

وزهکشهاآبهایدریا،)نامتعارفآبهایمنابعازاستفاده-

(خانگیپساب

آنایدهوطرحازهاسالنیست؛مقدورفعالًاولحلراه

اًخصوصدیگرراهکاردواما.استنیافتادهاتفاقیوگذردمی

هاآنتحققبرایگذاریسرمایهبهنیاز"آببهرهوریافزایش"

انجامحالدررابطهایندرمتعددیهایطرحاکنونهم.دارد

بهه،عرضوایسازهصرفاًمدیریتازباورونگرشتغییرواست

شدهایجادنیز(ایغیرسازه)تقاضاوعرضهتلفیقیمدیریت

:ازعبارتندبهرهوریافزایشبرایاصلیروشسه.است

های آبریز استان گلستانتوزیع مکانی پتانسیل منابع آبی در حوضه

درصدبرداریبهرهدرصدلپتانسیمنابعآبی
یتامینشدهبرا

بخشکشاورزی

125050/3118094940زیرزمینی

123549/788872690سطحی

24851002068831630کل

(میلیون متر مکعب)وضعیت بهره برداری منابع آبی در استان گلستان 
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سطحی زیرزمینی

گرگانخلیجسوقرهرودگرگاناترکنکا

(اریآبیمدیریت)قبلیتولیدحفظباآبمصرفکاهش-1

برآبیمنابعبهینهتخصیصآبیاری،بازدهافزایش:شامل

تعیینکمآبیاری،روشازاستفادهگیاه،وآبارزشاساس

نامتعارف،هایآبازاستفاده،(تولیدتوابع)گیاه-آبروابط

.ایگلخانههایکشتتوسعهوتبخیرکاهش

(لیدتومدیریتبهبود)مصرفیآبواحددرتولیدافزایش-2

اه،گیرشددورهکاهشخشکی،بهمتحملارقاماصالح:شامل

سخت،هایخاکدرنفوذقابلیتباریشهتراکموعمقافزایش

ری،بهرهوباالترینمبنایبرکاشتالگویاصالحوتغییر

کنترلحفاظتی،خاکورزیروشهایکاربردزراعی،تناوب

.خاکحاصلخیزیبهبودوبیماریهاوآفات

.یکشاورزخامتولیداتازارزشایجاد-3

کشاورزی و آب در استان گلستان در یک نگاه 
یدکتر علیرضا کیانی، استاد پژوهش آبیاری و زهکش
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رازآرقماخیرسالیکطیشدهمعرفیآبیگندمارقاممهمترینازیکی
زارعین،مزارعوتحقیقاتیهایایستگاهدرشدهانجامآزمایشاتدر.است

کهحالیدربود،هکتاردرکیلوگرم6250حدودرقماینعملکردمیانگین
حدود(گنبدومروارید)شاهدارقامعملکردمیانگینآزمایشاتهمیندر

وبختحملباال،عملکرددلیلبهرقماین.بودهکتاردرکیلوگرم5800
یینانواکیفیتهمچنینوسنبلهفوزاریوموزردزنگهایبیماریبهنسبت
اینپروتئیندرصدمیانگین.شدمعرفیشاهدارقامبامقایسهدرمطلوب

خوبیجایگزینتواندمیرقماینشکبدون.استدرصد12/5ازبیشرقم
قشناستاندرگندمتولیدافزایشدروباشدآبیگندمموجودارقامبرای

هکتارهزار50حداقل)رقماینجایگزینیبارودمیانتظار.باشدداشتهموثر
زینهههیچبدوناستان،گندمتولیدبهرایجارقامبا(کاریگندماراضیاز

بهتوجهبارقم،اینکاشتباهمچنین.شوداضافهتن22500حدوداضافی،

راماینویافتهکاهشهاسمپاشیگیاهی،هایبیماریبهآنبهترتحمل
ومسممحیطیزیستاثراتکاهشباعثتولیدهایهزینهکاهشبرعالوه

.شودشیمیایی

نهادههایمهمترینازیکیعنوانبههاآنبذرتکثیروگیاهیارقاممعرفی
یکبهدستیابیبرای.میباشدمحققانارزشمندتالشسالهاحاصلتولید،
ودورگگیریازآزمایشاتاین.میشودانجاممتعددیآزمایشاتجدیدرقم

بهمقاومتبررسیسازگاری،ومقدماتیبررسیتاوآغازاولیهانتخاب
تحقیقیطرحهایوکیفیشاخصهایتعیینغیرزنده،وزندهتنشهای
ارقامشاملزراعیرقم20بربالغاخیرسالیکدر.مییابدادامهترویجی
ویرکبپایا،آبان،مهر،)دیمنانگندم،(تکتازوآرازآرمان،)آبینانگندم
شان،ماهن)دیمجو،(آرادوباریش)آبیجو،(آبانوتابان)درومگندم،(سپند

وبرکت،1اروم)نخود،(زربخشوسخاوت)ماش،(آرداوباریشراشین،
برایمرکزمحققانمشارکتبا(رحمت)سویاو(تابان)دیمکلزا،(زرین
.استگرفتهصورتهاآنبذراولیهتکثیرومعرفیگلستاناستاندرکشت
رزیسطحوبودهگلستاناستانوکشورزراعیمحصولمهمترینگندم
معرفیگندمارقامتعداد.استهکتارهزار360بربالغاستاندرآنکشت
رببالغتحقیقاتمرکزفعالیتساله64دورهطیاستاندرکشتبرایشده
52ودحددورهاینطیاستانگندمعملکردافزایشمیانگینوبودهرقم40

.استسالدرهکتاردرکیلوگرم

معرفی 
ارقام

کاری خشکه
برنج

های بیماری
گیاهی

شناسیخاک کشت نشائی

جیره طیور
های آب

نامتعارف

رقم محصوالت زراعی و باغی20معرفی 

کاری تکمیل دانش فنی خشکه
برنج در استان گلستان

ت تکمیل دانش فنی کش

نشایی گیاهان زراعی

جهت تولید و مصرف باقال کم تانن
تغذیه طیور با هدف جایگزینی 
سویا و ذرت و کاهش واردات

های رقومی استعداد تهیه نقشه
اراضی استان گلستان

یت دستیابی به دانش فنی مدیر
بیماری اسکب انار

ایدار دستیابی به دانش فنی استفاده پ

ها و دریا های شور زهکشاز منابع آب
برای کشاورزی و زراعت چوب 

ترین دستاوردهای مرکز طی یک سال گذشتهمهم

مجری مسئول

سوقیدکتر حبیب اله  آرازگندم نان رقم 

معرفی ارقام
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تغییر اقلیم و اثرات آن بر کشاورزی و محیط زیست

، پژوهشگر بیولوژی خاک و آب  سبطیمهندس مریم 
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وآبشرایطدرناپذیربرگشتتغییرازاستعبارتاقلیمتغییر
یزمانافقیکطولدرکهرفتاریبهنسبتمنطقهیکهوایی

.استانتظارموردمنطقهآندرشدهثبتاطالعاتازبلندمدت
ستزیچالشهایمهمترینازیکیعنوانبهاقلیمتغییرازامروزه

الدنببهاقتصادیجدیپیامدهایکهمیشودیاد21قرنمحیطی
نزمیکرهمختلفبخشهایبرآناثراتوهواوآبتغییرات.دارد
دمیتوانواستشدهتبدیلدنیابزرگاولویتهایازیکیبه

یزانمدرتغییر.دهدقرارتاثیرتحتجدیطوربهراانسانزندگی
کهمیشودتغییراتیآغازگر،دماافزایشوبارشالگویو

تحلیل.میکندایجادمختلفبخشهایدرراجدیهایآسیب
دههدودرویژهبهکهمیدهندنشانکشورهواشناسیدادههای
.تاسگذاشتهفزونیبهروبارشکاهشبادورههایشدت،گذشته
ببسموضوعاین.استبودهمشهودنیزدماافزایشاین،برعالوه
ازتبخیرمیزانافزایشوبارانبهبرفازبارشالگویتغییر

.ستاداشتهدنبالبهراآبیمنابعکیفیتکاهشوشدههاروانآب
وجبمبشریفعالیتهایاثربرگلخانهایگازهایانتشارافزایش

.تاسشدهزمینکرهدرجبرانغیرقابلمحیطیزیستآسیبهای
ومستقیمطوربهبخشهامهمترینازیکیعنوانبهکشاورزی

منابع.استهپذیرفتگستردهایتاثیراتاقلیمتغییرازغیرمستقیم
کانیموزمانیمختلفابعاددرخاکوآبزیستی،تنوعشاملپایه

.شوندتخریبدچارودیدهصدمهاقلیمتغییرازمیتوانند
بارشهتوجقابلکاهشبهکهاستاقلیمیپدیدهیکسالیکخش
وخشکمناطقدرتغییراین.داردارتباطمتمادیسالهایدر

.میباشدمضاعفخشکنیمه
هبمیتواناقلیمتغییرمدیریتدرموثروکارآمدراهکارهایاز

ود،کبهینهمدیریتحفاظتی،کشاورزیکشت،الگویتغییر
هایسیستمبهسازیآب،وریبهرهافزایشاراضی،کاربریمدیریت
.کرداشارهآبخیزحوزهمدیریتوزراعی-تولیدی

ودحدساالنهبارشمیانگینباخشککشوریایران
متوسطسومیکتنهامعادلکهاستمترمیلی250
افزایشبعد،به1850سالاز.باشدمیجهانیبارش

بوده،گرادسانتیدرجه0/6-0/8زمیندمایمیانگین
بودهگرادسانتیدرجه1/2-1/75ایراندررقمایناما

...وآبیمنابعکمبودتبخیر،افزایشسببکهاست
جهانسطحدربارشمیانگینکاهش.استگردیده

ایناستبودهدرصد30معادلگذشتهسالهایطی
،2025سالتاایرانبرایعدداینکهاستحالیدر
درصد13معادل،2050سالتاودرصد9/2
سالتاحرارتدرجهافزایشبا.میشودبینیپیش
خواهد7به2050درو8به10ازاقلیمتنوع،2025
بهلشماازوشرقبهغربازاقلیمتغییرروندورسید
.میشودبیشترجنوب

رایطشوپایهمنابعوضعیتاقلیم،تغییربهتوجهبا
هایفعالیتبرخیطراحیبازلزوماستانکشاورزی
یغذایامنیتوتولیدپایداریوحفظبرایپژوهشی
.گیردقرارکاردستوردربایستیکهاستضروری

(لبیدکترمحمد علی ص)روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه آرامش بندهای انحرافی و سازه های سنگی مالتی 1

(دکتر میثم عابدین پور)سازی در کشاورزیهای شبیهکاربرد مدل 2

(دکتر حجت اهلل ربانی نسب)نقش گیاه پزشکی در امنیت غذایی 3

(دکتر رضا کمالی)مشکالت و پیشنهادات پرورش دام در استان گلستان 4

(مهندس مریم سبطی)بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی و محیط زیست 5

(دکتر شهربانو وکیلی)ای تولید محصوالت گلخانه 6

(بیاردکتر نورمحمد آ)مدل کاربردی بخش کشاورزی مبتنی بر آمایش سرزمین در عرصه سرزمینی استان گلستان  7
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کشاورزیپایههایوارکانمهمترینازیکیبهعنوانآموزش

.ددارضایعاتکاهشوبهرهوریتولید،افزایشدرمهمیبسیارنقش

هتوسعکهاستجهتآنازکشاورزیآموزشحیاتیوبنیادیاهمیت

رفتهگقرارکشاورزیبخشبالندگیاصلیمحوریتانسانی،نیروی

وسعهتبهنیلجهتدراساسیگامیانسانیمنابعتوانمندسازی.است

رکزمآموزشمعاونتتفاسیر،اینبا.میباشدخودکفائیواقتصادی

گلستاناستانطبیعیمنابعوکشاورزیآموزشوتحقیقات

حرفورسمیآموزشهایحوزهسهدرراخودآموزشیفعالیتهای

ادامهبا.میدهدانجامکارکنانآموزشوبهرهبردارانآموزشکشاورزی،

سامانه1399سالزمستانازآموزش،شیوهدرتغییروکروناپاندمی

ترویجوآموزشموسسههمتبه(شاک)کشاورزیآموزششبکه

فضایظرفیتازاستفادهسامانه،اینهدف.شداندازیراهکشاورزی

حوزههایدرآموزشیبرنامههایسایرووبینارهااجرایبرایمجازی

مرکز،آموزشیمعاونتمنظورهمینبه.باشدمیکشاورزیمختلف

.نمودگلستانشاکاستودیواحداثبهاقدام

وبینار332جاری،سالابتدایازشاک،سایتوبگزارشاساسبر

عنوانبهنفر25244کهشدهاجراگلستاناستانشاکاستودیویدر

هرازایبهنفر76فراگیرمتوسطبا)کردهاندشرکتهاآندرفراگیر

بهکشورشاککانال38میاندررادومرتبهیحیثاینازکه(وبینار

.استدادهاختصاصخود

وبینار552گذشته،سالیکطولدرثبتشده،اطالعاتاساسبر

وبینار396تعداد،اینازکهشدهاجراگلستانشاکبستربرآموزشی

ازبخشی.استشدهتدریسمرکزمدرسانتوسط(درصد8معادل)

ینمایندگنهادعمومی،روابطواحدبهمربوطتدریسشدهوبینارهای

(درصد73معادل)وبینار288،بودهمرکزواحدهایسایروفقیهولی

شدهتدریستحقیقاتیبخشهایعلمیهیاتاعضایومحققانتوسط

.است

(شاک)شبکهآموزشکشاورزی

2
9 خاک و آب

Sample 

Text
منابع طبیعیباغیزراعی

5
گیاهپزشکی6

دامیعلوم
و فنی

مهندسی

هایبخش

تحقیقاتی

هایدستگاه
استان گلستان

106

39

11

396

تاتمرکز 
گلستان

سازمان
جهاد گلستان

سایر

موسسه
تحقیقات پنبه

هزار نفر فراگیر طی یک سال گذشته25آموزش بیش از 

تعداد وبینارها به تفکیک دستگاه

های مرکزتعداد وبینارها به تفکیک بخش

1336برداران                            سال تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزی، مشاور امین کارشناسان و بهرهصفحه شش             

تغییر شیوه آموزشبرایفرصتی ،کرونا

های سالتعداد وبینارها به تفکیک ماه
36

45
39

24
51

49
66

63
12

33
62
63

آذر
آبان
مهر

شهریور
مرداد
تیر

خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی

https://shak.iate.ir/

https://shak.iate.ir/


1400پائیز شماره نخست        خبرنامه تات گلستان                       

1336برداران                            سال تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزی، مشاور امین کارشناسان و بهرهصفحه هفت             

های عمرانی و پشتیبانیفعالیتترینمهم

های مثمر و غیرمثمر استانگونهاحداث باغ های کلکسیونی✓

دفهبامثمرگونههایانواعازمختلفرقم100بربالغوهکتار2مساحتبهمیوهدرختانکلکسیونباغ
انجامکشاورزی،دانشجویانودانشآموزانبهرهبرداران،برایمناسبترویجی-آموزشیجایگاهایجاد

ادارشجعفرپرفسورجلساتسالنساخت✓

اهایستگراهبردیمحصوالتبذریِمختلفطبقاتانباربازسازی✓
گنبدکشاورزیتحقیقات

احتمالازپیشگیریوبذریهایهستهنگهداریوحفظاهمیتبهتوجهبا
عواقبتواندمیکهمختلفارقامبذریطبقاتناخواستههایاختالط
دیموآبیجووگندمبذورتمامنگهداریمحلباشد،داشتهناپذیریجبران

شدهبندیپارتمساحتکل.شدندتفکیکهمازبندیپارتیشنصورتبه

.باشدمیمسقفومجزاپارت20شاملومربعمتر256

مناسبفضاییایجادمنظوربه
اداری،جلساتبرگزاریجهت
وترویجیآموزشی،هایکارگاه
تجلساسالنعلمی،مطالبارائه
ستاددرنفر60ظرفیتبافوق
پرفسورنامبهواحداثمرکز
لاالصگرگانیاستادارشاد،جعفر
کشورشناسیقارچکسوتپیش

.گردیدنامگذاری

هایاولیهبهمنظورتولیدهستهتکثیریارقاممناسبدرسطحاستانومطالعاتسازگاری

.نهالاصیلوسالمجهتباغاتمادریاحداثشدهاست
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مدیریت کاهش سیالب: کتاب

رضا محمدعلی صلبی، محمد: نویسندگان
پارسامهر و لطف اهلل پارسایی

ی افزایش انبارمان: نشریه فنی
جو با استفاده از گاز ازن 

جالل محمدزاده و جواد : نویسندگان
زنگانه

با  پیش بینی نفوذ آب در خاک: مقاله
ند استفاده از مدلهای رگرسیون خطی چ
تایی و جنگل تصادفی در یک دشت
رانسیالبی با اقلیم خشک  در شرق ای

راد و  محمدرضا پهلوان: نویسندگان
همکاران

انتشاراترین خآ

ب بیماری اسک: نشریه ترویجی
(تشخیص و مدیریت)انار 

حجت اله ربانی نسب،: نویسندگان
ی و  حسین خباز جلفایی، علیرضا دلیل

محمدعلی آقاجانی

ها بهترند،ترین حافظهاز قویهانوشتهترین ضعیف
.  حتما بنویسید

(اصل اول ایزو)
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