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  :الفبا)(به ترتيب حروف این شماره  داوران علمی  

         فرزاد گودرزی                                     سيد محسن سيدانمهدی احمدیان             علی محمد جعفری                            
  رحيم مطلبی فرد                      محمد اسدی                 مهرداد چایچی                             نوح شهرآئين                     
  ویسی           مهناز ختار                                    سودابه عين افشار                    الهه نادری پيکامسميه اله      
  زهرا وارسته خانلری                          رضوانی               شيرین فرزاد فررضا بهراملو                  سيدمعين الدین      

                                                                رضا پوررحيم                 هرمز سلطانی                             علی اصغر فرهادی  

  :(به ترتيب حروف الفبا) اعضاء هيئت تحریریه

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان ،خسرو پرویزی

  يقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همداناستادیار، مرکز تحق ،آژنگ جاهدی ترک

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل ،داود حسن پناه

  دانشيار، دانشگاه بوعلی سينا همدان ،حميد زارع ابيانه

  رانیا یبذر ینيزم بيکنندگان س ديکانون تول یشاور فنم ،هدایت هللا غفاری

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان ،فرزاد گودرزی

  استادیار، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان آذربایجان شرقی ،رحيم مطلبی فرد

  دانشيار، دانشگاه بوعلی سينا همدان ،کریم نادری مهدیی

  جهاد کشاورزی استان همدانکارشناس ارشد معاونت هماهنگی ترویج سازمان  عاطفه دماوندی،

 

  )٥شماره پياپي( -١٣٩٩بهار و تابستان  ، ١شماره  -سومسال 
  )مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان( سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی: صاحب امتياز

  قاسم اسدیان :مدیر مسئول

  هرمز سلطانی :سردبير

 مهدی احمدیان :مدیر داخلی

 علی اصغر فرهادی ویراستار ادبی:  

  زمينشرکت هنر ایران صفحه آرا:طراح گرافيکی و   

 
  مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدانناشر:   
  جاده تهران، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان،  ٥همدان، کيلومتر نشانی :   
    ٦٥١٩٩٩٩٨١١ پستی: کد  ،٨٨٧مجله علوم کاربردی سيب زمينی، صندوق پستی:   
  ٠٨١٣٤٣٧٣٥٩٠تلفن:     ٠٨١٣٤٣٧٣٦٠٦: رنگادور  

  WWW.PEM.areeo.ac.ir : مجله وبگاه    PEM@areeo.ac.irنگار: پيام

  . میباشد زمجا تمقاال یشایرو و در ردّ  تحریریه هيئت

  .ستا بالمانع ماخذ کرذ با مجله یروتصاو  مطالب نقل

شماره  باشد؛ و بر اساس نامهاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي ١٤/١٢/١٣٩٦مورخ  ٨١٤٤٣اين مجله  داراي مجوز انتشار شماره 

در رويجي دريافت نموده و ت -از سوي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي درجه علمي ٣٠/٥/١٣٩٧مورخ  ٢٢١/٢٥٦٩١

  گرديده است.  Aموفق به اخذ درجه ١٣٩٨ پائيزهاي انجام شده در سامانه ارزيابي نشريات سازمان تحقيقات درارزيابي

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 
  ١٣٩٩بهار و تابستان ،  ١وم  شماره سسال 

 

  

  ١  .......................................................................  زميني با ماندگاري باال هاي خشك سيبتهيه حبه
  بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)استاديار  ضياءالحقسيد حميدرضا 

 ٩  ................................................  زمينياستفاده از آمار هواشناسي براي مقابله با تنش گرمايي در سيب 
  اصفهان استان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركز زراعي ـ باغي، علوم تحقيقات بخش پژوهش، استاديار اميرهوشنگ جاللي

 استان اصفهان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركز روستايي، توسعه و اجتماعي اقتصادي، تحقيقات بخش پژوهش، استاديار عليرضا نيكوئي 

  

 ١٧  .....  زميني در استان همدانسيباي و باراني در محصول هاي آبياري قطرهوري مصرف آب در سامانهمقايسه بهره
  همدان استان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركز ،ترويج كشاورزي اجتماعي و اقتصادي، تحقيقات بخش پژوهش، استاديار سيدانسيد محسن 

 استان همدان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركز فني و مهندسي كشاورزي، تحقيقات بخش پژوهش، استاديار علي قدمي فيروزآبادي 

  

  ٢٥  ....  شرقي آن در استان آذربايجانزميني و راهكارهاي بهبود بررسي وضعيت حاصلخيزي خاك اراضي تحت كشت سيب
  استاديار پژوهش، بخش تحقيقات خاك و آب، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي فردمطلبيرحيم 

  بخش تحقيقات تغذيه گياهي، موسسه تحقيقات خاك و آب پژوهش، استاديار محمدمهدي طهراني  

  بخش تحقيقات تغذيه گياهي، موسسه تحقيقات خاك و آب پژوهش، استاديار مجيد بصيرت 
  

  ٣٣  .........................................  مزرعه در انبوه شكار براي زمينيسيب بيد داخل توليد فرومون كارايي بررسي
  ي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان همدانپزشكاهيگمربي پژوهشي، بخش تحقيقات  اله احمدي روح

  

 ٣٩  .......................................................  و مديريت آن  (Potato virus Y-PVY)زمينيبسي واي ويروس
  ي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان همدانپزشكاهيگاستاديار پژوهشي، بخش تحقيقات  جعفر نيكان

  

  

 ٥١  ...............................  اردبيل كاران استان زميني هاي تحقيقاتي بر عملكرد سيببررسي آثار برنامه انتقال يافته

  كشاورزي ترويج و تحقيقات، آموزش سازمان ي،دفتر امور اقتصاد ،اجتماعي و ترويجي ،گروه تحقيقات اقتصادي پژوهش، استاديار اله رحمانيصفت

استان اردبيل طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركز زراعي و باغي، تحقيقات بخش پژوهش، استاديار پناهداود حسن


