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 0733-0733)مجری(  زراعت دو رقم آفتابگردانآب در مصرفبرروي عملكردو راندمانآبیاريكمبررسي

 0733-0733)مجری( طراحي، ساخت و ارزيابي غلتك هاي تثبیت شیار رديف كارها براي بهبود متغیر هاي آبیاري
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 0731-0733)مجری(  ،كمیت و كیفیت چغندر قندبررسي تاثیر آرايش كاشت در كارايي مصرف آب 
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 0731-0733همکار( ) مقايسه برداشت دو مرحله اي كلزا در رطوبتهاي مختلف با روش برداشت مستقیم
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 0737-0733)همکار(  اثرات روشهاي مختلف خاك ورزي بر استقرار و عملكرد كلزا پايیزه

 0737-0731)همکار(  1آذر بررسی اثر روشها مختلف خاکورزی فصل آیش در ذخیره رطوبت و عملکرد گندم دیم 
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خورشیدی طبیعی و   ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری برای خشک کردن زردآلو و مقایسه آن با خشک کن
 0737-0730)مجری(  هوای آزاد



 0731-0730)مجری(  ارزیابی فنی کشاورزی حفاظتی )خاکوری و کاشت( در منطقه سراب استان آذربایجان شرقی

بررسی و تعیین سنتیک خشک شدن زردآلو رقم عسگر آبادی در خشک کن خورشیدی با فشار منفی و مقایسه آن با روشهای 

 0731-0731. (مجریدیگر )

 0731-0731آذربایجان شرقی )مجری(. برآورد میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یونجه در استان

 0733-0731ارزیابی قابلیت خشکباری شش ژنوتیپ امید بخش زرآلو. )همکار اصلی(. 
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