
 
 

 سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیؤم          

 

وند جان و خرد  هب انم خدا
 

 (1401  مردا د  و شهریور )سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ؤاهی کتابخاهن م اتزه

 نوع ماده سال انشر پدید آورنده عنوان ردیف

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق کریمی مهدی (محور سالمت) اسفنجی کیک هایویژگی بر بامیه صمغ و آرد مخلوط با گندم آرد اثرجایگزینی 1

2 
 هازار  550 احیاای  طار   در آب وریبهار   شااص   ارتقاای  در ترویجی هایفعالیت اثربخشی بررسی

 ایالم و صوزستان اراضی هکتاری
 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق توکلی علیرضا

3 
 اساتان  در یونجاه  محصاو   زیرساطحی  ایقطار   و باارانی  آبیاری سامانه دو اقتصادی و فنی مقایسه

 همدان

 قدمی علی

 فیروزآبادی
 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق

4 
 روش در صوزساتان  رایا   بارن   ارقام بر( تیپ) نواری ایقطر  آبیاری سامانه در دورآبیاری اثر بررسی

 کاریصشکه
 گزارش پژوهشی 1401 مؤسسه تحقیقات اصال  و تهیه بذر چغندر قند مختاران علی

5 
 منااطق  در یونجاه  عملکارد  بار  زیرساطحی  ایقطر  آبیاری سیستم هایلترا  نصب عمق و فاصله اثر

 صشک

 حسن سید

 فضل موسوی
 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق آبساالن شکراله صوزستان استان آبیاری هایشبکه باغی محصوالت در آب تخصی  مازاد - کمبود ارزیابی 6

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق حیدری احمد صوزستان استان آبیاری هایشبکه باغی محصوالت در آب تخصی  مازاد - کمبود ارزیابی 7

 گزارش پژوهشی 1401 سازمان تحقیقات، آموزش و تروی  کشاورزی افشار عین سودابه آن فیزیکوشیمیایی صواص بررسی و زمینیسیب ضایعات از پذیرتخریبزیست صوراکی فیلم تولید 8

 نوع ماده سال انشر پدید آورنده عنوان ردیف



 
 

 سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیؤم          

 

 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق بهار  جمشیدی (1400 تا 1396) کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه سالهپن  اثربخشی 9
 گزارش

 تحلیلی -علمی

 1400 سا  در کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه تروی  و آموزش پژوهش، سیمای 10

 جمشیدی، بهار 

 دهقانی حسین

 سانی 

 گزارش تحلیلی 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق

 فرنگیگوجه محصو  کیفیت و ماندگاری بر ژاوایمن کنند عفونی ضد محلو  اثربخشی بررسی 11
 گلشن ابوالفضل

 تفتی
 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق

 گزارش

 فنی -علمی

12 
 در نیشاکر  مازار   آبز  باا  آبیااری  شارای   در شاوری  به متحمل گندم مختلف ارقام واکنش بررسی

 صوزستان
 فنیگزارش  1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق ورجاوند پیمان

13 
 از پا   زراعای  محصاوالت  کشات  به نسبت صبر  کشاورزان ذهنی ارجحیت بندیاولویت و شناسایی

 رشت شهرستان در آن توسعه موانع و برن 

 شاهین پریسا

 رصسار
 فنیگزارش  1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق

 کتاب 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق ندا مفتون آزاد مدیریت پ  از برداشت ضایعات محصوالت باغی  14

 کتاب 1401 یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق فوژان بدیعی ای در پایداری مواد غذاییکاربردهای پدید  انتقا  شیشه 15

 

 


