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  نوع ماده  سال  ناشر  پديدآورنده  عنوان

 
1  

 
 1399 وزارت صنعت ، معدن و تجارت    سند ارتقاي بهره وري بخش صنعت

سند 

 الكنرونيكي

2  
علف هاي هرز گندم و ارزيابي فني و اقتصادي پهپاد سمپاش براي مبارزه با 

 هاي مرسوممقايسه آن با روش
 يكشاورز يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق نشاط فيظر ديسع

گزارش  1400

 يپژوهش

3  
ارقام  يروغن كش ندياز پساب فرا يوفنليب باتيترك يابيو ارز استخراج

 ييگلستان به روش فراغشا تونيز
 1400 يرزكشاو يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق  جالل محمدزاده

گزارش 

 يپژوهش

4  
طي دوره نگهداري با استفاده از  زهيبهبود كيفيت خيار شور پاستور 

 هاي فيزيكي و شيمياييروش
 1400 يكشاورز يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق يفرزاد گودرز

گزارش 

 يپژوهش

5  
 يشيو زا يشيرو يها يژگيبر و يليتكم ياريمختلف آب يهاروش اثر

 1400 يكشاورز يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق ياسالم ريام شهرستان خرامهدر  ريدرختان انج
گزارش 

 يپژوهش
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  نوع ماده  سال  ناشر  پديدآورنده  عنوان

6  
هاي هوشمندسازي و ارائه نقشه راه در حوزه ماشين هاي احصاء زمينه

 كشاورزي و مكانيزاسيون (جريان ساز)
 1399 يكشاورز يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق يارژنگ جواد

گزارش 

 يپژوهش

7  
كاشت  خيدر كشت ارقام مختلف پنبه با سه تار شكريآب ناز زه استفاده

 جنوب خوزستان يمتفاوت در اراض
 1400 يكشاورز يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق مختاران يعل

گزارش 

 يپژوهش

8  
بر حفظ رطوبت خاك،  ياهيگ يايبقا تيريو مد مياثر روش كاشت مستق

 يدر استان مركز ميد طيخاك و عملكرد گندم در شرا ير ماده آلمقدا
 1400 يكشاورز يو مهندس يفن قاتيموسسه تحق يمنا طهماسب

گزارش 

 يپژوهش
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