
1399سال  یپروژه از ابتدا به واحد طرح و یشنهادیپ یجیترو -یقیتحق یطرح ها ستیل  

 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

یرخسار احمد نیشاه سایپر  1 یبر راتون رقم هاشم تروژنیو سطوح کود ن یاریاثر زمان آب یبررس 

فاضل فاضلي کاخکي سید  
تاثیر کود زيستی بیوفسفر بر صفات مورفولوژيکی، عملکرد و اجزای عملکرد تعدادی توده بومی و  بررسی

 الين گیاه روغنی کنجد در شرايط ديم شهرستان کالت نادر

2 

ياحمد آل جمال  3 یاقطره یاریدر سامانه آب یاریآب یزيربا استفاده از برنامه یدرخت بیآب در باغات س یوربهره شيافزا 

ياحمد آل جمال  4 مقدار آب و مدت زمان هر آبیاری در باغات سیب در سامانه آبیاری سطحی تنظیم 

زاده  لیاسمع رضایعل دیس

ينیحس  

 5 بهترين زمان کشت کنجد جهت مديريت کنترل بیماری گل سبز در استان يزد معرفی

اندرخور يعباسعل دیس  6 منطقه مازندران طي( در شرانیبا  رقم شاهد )کاسپ ايبخش سو دیام ديجد نيال سهيو مقا یابيارز 

حسن پور جواد  
-MS و MS-95-4  ،MS-95-9 یبخش گندم متحمل به شور دیام ینهايعمکلرد ال سهيو مقا یبررس

 استان تهران نیزارع طيبا رقم شاهد بهاران درشرا 95-19

7 

رهنمون دیحم  8 پاکوتاه یبیترک هيپا یرو 97زردآلو رقم سهند  یشيو رو یشيعملکرد زا سهيمقا 

افشار نیع سودابه  9 بنه زعفران مناطق مختلف کشت زعفران عاتيعصاره و نشاسته از ضا استخراج 

يرزم نینسر  
منطقه  نیدر مزارع زارع امزیليبا رقم و Soy-92-45 و  Soy-92-44ايسو ديجد یها نيعملکرد ال سهيمقا

 مغان

10 

یزیعز دریح  
بذر چغندرقند  میبا کشت مستق سهيمصرف آب در مقا یکارا در بهره ور یچغندرقند؛ روش يینشا کشت

 : شهرستان بوکان(ی)مطالعه مورد

11 

بنام یدیخورش محمد  12 روش های جديد به زراعی جهت بهبود کارايی مصرف آب در زراعت سیب زمینی کاربرد 

یرخسار احمد نیشاه سایپر  13 با زراعت بادام زمینی P. deltoides 69/55 تلفیقی صنوبر کلن کشت 

يتوکل رضایعل  14 خارتوران - یلیتکم یاریاستحصال آب باران و آب قيانگور از طر یباغ رواناب احداث 

يتوکل رضایعل  15 خارتوران - یلیتکم یاریاستحصال آب باران و آب قيبادام از طر یباغ رواناب احداث 

يتوکل رضایعل  16 خارتوران - یلیتکم یاریاستحصال آب باران و آب قياز طر یمحمدگل یگلستان رواناب احداث 

حسن زاده قور تپه عبداله  
مصرف آب و   یبستر خاک در بهره ور هیمختلف ته  یمختلف آبیاری و  روش ها یسامانه ها ریتاث یبررس

 در ارومیه ( .Dracocephalum moldavica L) بادرشبو اهیاسانس گ

17 

حسن زاده قور تپه عبداله  
در  یاقطره یاریبا استفاده از سامانه آب  (.Rosa damascena L)یآب در گل محمد یوربهره شيافزا

  شهرستان تکاب استان آذربايجان غربی

18 

یدریح طائفه  19 یا چهيجو یاریپشته و آب یبا کشت رو ونجهيآب  یوربهره شيافزا 

يساسان اریشهر  
-DM-96-5, DM-96-16 & DM-96) های برتر امید بخش گندم دوروم آبیعملکرد دانه الين مقايسه

 با رقم ثنا )شاهد( در مزارع کشاورزان مناطق معتدل استان کرمانشاه (19

20 

يثابت مانیپ  
 جيرا یهاکش( با علفکلوپروپيبنتازون+د) SL 56.6% یپیدکش بازاگراناستفاده از علف سهيمقا

 هرز مزارع گندم استان کرمانشاه یو گرانستار در کنترل  علف ها آیپیس+ ام یتوفورد

21 

فرد یازین ریش يعل  
)شاهد( در مزارع  یدریبا رقم ح C-96-9 و C-96-8 بخش گندم نان دیام یعملکرد الين ها سهيمقا

 کشاورزان مناطق سرد استان کرمانشاه )کنگاور و سنقر(

22 

سرشت کوین رضا  
 طيبا رقم شاهد بهاران در شرا M-96-6, 14, 16 گندم نان دبخشیبرتر ام یها نيعملکرد ال سهيمقا

 مزارع کشاورزان مناطق معتدل استان کرمانشاه )کرمانشاه و صحنه(

23 

یيرضا درطائفهیح  24 اندوآبیدرم یا چهيجو یاریپشته و آب یآب گندم با کشت رو یوربهره شيافزا 

یيرضا درطائفهیح  25 وری آب گندم با کشت روی پشته و آبیاری جويچه ای در ارومیهبهره افزايش  

  



 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

یيرضا درطائفهیح  26 دژ نیوری آب گندم با کشت روی پشته و آبیاری جويچه ای در شاهافزايش بهره 

یخرسند یهاد  27 در با تناوب نخود ميدر عملکرد گندم د تروژنیو کود ن یورز خاکیب اثر 

يامام دیسع محمد  28 کائولین و پرچم زدايی جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار کاربرد 

راد يرضا ناروئ محمد  29 نیزارع طيدر شرا دکیخربزه سف  S1 یها لیفام نشيحاصل از گز تیجمع یزراع اتیعملکرد و خصوص یابيارز 

جاللي صادق  
اتیلنی های ويروسی و افزايش عملکرد خربزه با استفاده از خاکپوش پلیهای ناقل بیماریجمعیت شته کاهش

 براق
30 

يرضا نعمت اله محمد  31 مختلف یهامیاقل یدر استان اصفهان برا یگل محمد یهایماریآفات و ب یقیتلف تيريبرنامه مد ارائه 

یرضا باقر محمد  
 Coenosia با حفظ و حمايت از مگس شکارگر (.Liriomyza spp) بیولوژيک مینوز برگ سبزی کنترل

attenuata ای¬در کشت خیار گلخانه 
32 

اسکندری  مهرنوش

 تربقان

 Punica) انار وهیم یشدگ دیو سف یآفتاب سوختگ ،یدگیدر کنترل ترک یتيريمد یانواع روش ها یبررس

granatum L.) 
33 

ینور نیحس  
درصد( در کنترل خسارت طوقه بر  8/40و شیمیايی )کلرپیريفوس  (Bt) کارايی حشره کش زيستی ارزيابی

 چغندرقند
34 

يبخش بهنام  
در شرايط زارعین  RGS003 با ارقام شاهد دلگان و SRL-95-16 عملکرد الين امیدبخش کلزای بهاره مقايسه

 منطقه سیستان
35 

دشتبان لیعق  
بر اساس مدل استاندارد  التیدر بخش ش یآموزش یاستانداردها نيو تدو یشغل یها یستگيشا يیشناسا 

  ISCO 2008 مهارت
36 

انیزمان محمد  37 عملکرد علوفه ارقام جديد شبدر در شرايط زارعین استان قم مقايسه 

ذوالفقاران اردالن  38 مالچ و آبیاری تیپ در زراعت خربزه کاربرد 

یيرزایم ریام  39 امکان کشت نشايی ذرت دانه ای در مقايسه با کشت بذر در مزرعه در شرايط آب و هوايی دهلران بررسی 

يرشاد صدق يعل  40 مناسب کشت مکانیزه کلزا در اراضی شور حاشیه درياچه ارومیه روش 

زرین بال محمد  41 بیدر باغات س یبه باغ نينو یمصرف آب بر اساس روشها تيريمد 

عزیزی رمضانعلي  42 از بلوک کامل خوراک در تغذيه بره های پرواری استفاده 

انیقهرمان غالمرضا  43 مکانیزه نخود پايیزه در شرايط ديم زارعین کاشت 

يمیکر محمد  44 مالچ و آبیاری قطره ای تیپ در زراعت هندوانه کاربرد 

جلیني محمد  45 مالچ و آبیاری تیپ در زراعت طالبی کاربرد 

يستانین اسیال  46 یدر مزارع کشاورزان استان خراسان شمال ميرقم جو د 5عملکرد  یعملکرد و اجزا یبررس 

اصل يضیف يول  
مراغه و  نیزارع طيدر شرا ميدانه گندم د یفیو ک یدر بهبود کم یاوره و سولفات رو یمحلولپاش اثرات

 یهشترودشرق
47 

حسنیان خوشرو حمید  
عملکرد دانه سه الين امید بخش نخود کابلی با نخود رقم نصرت در کشت پايیزه در مزارع کشاورزان  مقايسه

 منطقه مراغه و هشترود
48 

علیزاده دیزج خشنود  
ای به صورت کشت خالص و مخلوط با جو و تريتیکاله در سطح پايلوتهای ديم استان ماشک و نخود علوفه توسعه

 آذربايجانشرقی
49 

فرایدی یداله  
با شاهد نخود رقم ثمین و جم  یامید بخش نخود ديم کابل نيال 3عملکرد  سهيو مقا یزراع اتیخصوص یارزياب

      در کشت بهاره تحت شرايط زارعین
50 

 

 

  



 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

یاله راور حیذب دیس  
با رقم  MS-95-19 و MS-95-4, MS-95-9یمقايسه عملکرد الين ها ی امید بخش گندم متحمل به شور

 (یجيترو -یقیبرزگر در  شرايط زارعین استان کرمان ) تحق
51 

زینل زاده تبریزی حسین  
در شرايط زارعین  RGS003 با ارقام شاهد دلگان و SRL-95-16 عملکرد الين امیدبخش کلزای بهاره مقايسه

 منطقه مغان
52 

محمدی سلیمان  
آبی در اراضی زارعین های امیدبخش جو آبی با رقم شاهد در شرايط آبیاری کامل و تنش کمعملکرد الين مقايسه

 غربیاستان آذربايجان
53 

قاسمي کلخوران معرفت  
با ارقام حیدری و زرينه تحت شرايط  CD-96-10 و CD-96-9  ،CD-96-4 عملکرد الين های گندم مقايسه

 استان اردبیلتنش خشکی در مناطق سردسیر 
54 

خداشناس علیرضا  55 باران کم و سرد مناطق کشاورزان شرايط در شاهد با ديم گلرنگ امیدبخش های¬عملکرددانه ژنوتیپ مقايسه 

فیشر يلیمسعوداسماع  56 (Alhagi maurorum) بر گونه خارشتر دیدر منطقه اردستان با تأک یداروئ اهانیکشت گ ی توسعه 

بخش ضیف يتق محمد  57 گرگان يیآب و هوا طيدر شرا زهيیپا یعلوفه ا اهانیگ یابيارز 

کریم زاده اصفهاني جواد  58 کرم گلوگاه انار با ايجاد اختالل جمعیت در طول فصل در باغات انار استان اصفهان کنترل 

فر يمطلب میرح  59 کاهش مصرف آب در گردو یبرا یبه باغ یکهایاز تکن استفاده 

یرینجد نص بهرام  60 عملکرد دانه و علوفه ارقام و الين های کلزا در منطقه گلپايگان ارزيابی 

یرینجد نص بهرام  61 عملکرد ارقام بهاره کلزا در کشت زمستانه در منطقه اصفهان مقايسه 

يوضیع رضایعل  
 با رقم شاهد C-96-8 ،CD-96-4 ،CD-96-9 ،CD-96-10 بخش گندم نان دیام یها نيعملکرد ال سهيمقا

 یغرب جانياستان آذربا نیآخر فصل رشد در مزارع زارع یتنش خشک طيتحت شرا رانیح
62 

مطلبي فرد رحیم  63 از کودهای زيستی در جبران کاهش مصرف کودهای فسفاته در زراعت سیب زمینی استفاده 

آرزمجو الیاس  
شاهد مهر در شرايط زارعین با رقم  MBS-96-2, 3, 13 عملکرد الين های جو متحمل به شوری شامل مقايسه

 استان خراسان جنوبی
64 

آرزمجو الیاس  
با ارقام شاهد نارين و  MS-96-4, 5, 19 عملکرد الين های امید بخش گندم متحمل به شوری شامل مقايسه

 برزگر در شرايط زارعین استان خراسان جنوبی
65 

آرزمجو الیاس  66  بش جو نرمال بارقم شاهد به رخ در شرايط زارعین استان خراسان جنوبی دیام یها نيعملکرد ا سهيمقا 

قرباني حمیدرضا  67 عملکرد گیاه تريتیکاله در تاريخ های کشت مختلف در شرايط زارعین استان مازندران مقايسه 

قرباني حمیدرضا  68 استان مازندران نیزارع طيبا رقم  شاهد سناباد در شرا کالهیتيعملکرد ارقام مختلف تر سهيمقا 

آرزمجو الیاس  
با  MBD-96-10, 12, 13 عملکرد الين های امیدبخش جو متحمل به تنش خشکی انتهای فصل شامل مقايسه

 رقم شاهد يوسف در شرايط زارعین استان خراسان جنوبی
69 

براری ساروکالیي حسین  70 مقاومت ارقام مختلف تريتیکاله به بیماريهای غالت در استان مازندران بررسی 

قرباني حمیدرضا  71 عملکرد علوفه ای گیاه کاملینا در شرايط کشت مختلف در شرايط زارعین استان مازندران مقايسه 

خورشیدی بنام محمدباقر  72 ارقام امید بخش پنبه در منطقه خداافرين ارزيابی 

يساسان اریشهر  
-23th.ERWYT-C-06, 24th.ERWYT-C-07, 24th.ERWYT)) ميامید بخش گندم نان د سه الين مقايسه

C-08 )با رقم شاالن )شاهد( در مزارع کشاورزان مناطق معتدل استان کرمانشاه 
73 

انیدیمج پرستو  74  عملکرد گیاه کاملینا در تاريخ های کشت مختلف در شرايط زارعین استان مازندران مقايسه 

عسکری عبدالحسین  
در مزارع  2با شاهد چمران  (S-96-15, S-96-16 , S-96-31) امید بخش گندم نان عملکرد سه الين بررسی

 990883-035-0153-62-3کد مصوب  -آباد هرمزگانزارعین حاجی
75 

 

  



 

 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

 76 (3بررسی سطح باردهی، يکنواختی فرم و اندازه تاج ارقام پیوندی بر پايه های بذری انتخابی سیب )فاز حسن حاج نجاری

بنام یدیمحمد باقر خورش  
 نیزارع طي)شاهد( در شرا ايبا رقم آگر ینیزم بیس 905675و  901675امیدبخش  یمقايسه عملکرد کلون ها

 بستان آباد
77 

پور آذر رضا  78 کارآيی علفکش توتال و آپیروس در کنترل علف هرز جو دره از طريق زمان مصرف علفکش فزايش 

فر یریمن حسن  
با ارقام شاهد در شرايط زارعین در دشت تبريز استان  SE-96-4 عملکرد الين امیدبخش جو آبی مقايسه

 شرقیآذربايجان
79 

پور آذر رضا  80 کنترل علف هرز کلزا مديريت 

رجبي پور فرهاد  81 اندازی مزرعه الگويی تولید ماهی تیالپیا و گیاهان در سیستم آکواپونیک راه 

رمضان پور محمودرضا  82 تیمارهای کودی مختلف بر عملکرد گیاه تريتیکاله در شرايط زارعین استان مازندران مقايسه 

محمدی مزرعه حسین  83 مکانیزه باغات برای کاهش مصرف آب مديريت 

یبرار حسن  84 مقاومت رقم يا ارقام مختلف تريتیکاله به آفات غالت در استان مازندران بررسی 

سرپرست رمضان  85 های امیدبخش نخود فرنگی در شرايط زارعین استان مازندرانعملکرد الين ارزيابی 

قاسمي کلخوران معرفت  
با ارقام جلگه و آذران در شرايط زارعین  SE-96-13 و SE-96-10 و SE-96-5 عملکرد الين های جو مقايسه

 مناطق سردسیر استان اردبیل
86 

زاده نادراسد  87 و توسعه روشهای افزايش تولید بره در گله های گوسفند مغانی ترويج 

زاده نادراسد  88 و توسعه استفاده از تغذيه استارتر بره در سامانه روستايی پرورش گوسفند ترويج 

يمراد اعل یيرضا محمد  
با رقم شاهد حیدری تحت شرايط تنش خشکی آخر  CD-91-12 عملکرد الين امید بخش گندم نان مقايسه

 فصل رشد در مزارع زارعین استانهای آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی
89 

يورمقان يفعلیص  90 سن مناسب کشتار جوجه های گوشتی ترويج 

ينادرپاپ  91 و توسعه سن مناسب شیرگیری بره در واحدهای پرورش گوسفند ترويج 

یيصحرا محمود  92 و توسعه روشهای افزايش تولید بره در گله های گوسفند مغانی ترويج 

یيصحرا محمود  93 و توسعه استفاده از تغذيه استارتر بره در سامانه روستايی پرورش گوسفند ترويج 

زاده غامیپ کمال  
در  RGS003 با رقم شاهد دلگان و SRL-95-7 و SRL-95-16 های امیدبخش کلزای بهارهعملکرد الين بررسی

 شرايط زارعین استان گلستان
94 

يزال حسن  95 عملکرد الين های امید بخش جو با شاهد اکسین در شرايط مزرعه کشاورزان مناطق الرستان و استهبان مقايسه 

باقری کیا سعید  
های امیدبخش گندم نان در مقايسه با رقم تیرگان در دو منطقه آق قال و علی آباد استان گلستان الين ارزيابی

 تحت شرايط کشاورزان
96 

منش یارشاد خسرو  
با شاهد برات در مزارع کشاورزان مناطق گرم استان  S-96-31 و S-96-16 گندم نان دبخشیام نيدو ال سهيمقا

 کرمانشاه
97 

يزاده اصفهان میکر جواد  98 در مزارع کلم یتله خردل هند اهیبید کلم با استفاده از کشت گ کنترل 

محمد تقي طباطبائي  سید

 مزرعه نو

 نیزارع طيدرشرا یگندم متحمل به شور ینهايعملکردارقام  وال سهيومقا یبررس
99 

فتاح مقدم جواد  100 باغی و پس از برداشت برای افزايش کمی و کیفی مرکباتاجرايی عملیات به مديريت 
 

  



 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

رزمجو اسیال  
با رقم شاهد به رخ  MB-96-19 و MB-96-16 و MB-96-15 مقايسه عملکرد الين های امید بخش جو شامل

 در شرايط آبیاری نرمال زارعین خراسان جنوبی
101 

یرضا مهرآباد دیحم  102  شابوریجلگه ن انیشور بخش م یعملکرد ارقام زودرس پنبه در اراض سهيمقا 

یيطباطبا يعل دیس  103 (یجيترو -یقی) تحقزديدر  شرايط زارعین استان  یعملکرد الين ها ی امید بخش جومتحمل به شور مقايسه 

يمازندران یمنوچهرطاهر  
با رقم شاهد در شرايط  (MB-96-15 ،MB-96-16 ،MB96-19) عملکرد الين های امید بخش جو مقايسه

 مزرعه کشاورزان در استان تهران
104 

يباشت بهیط  105 تخم تمام ماده قزل آالی رنگین کمان در استان فارس تولید 

سیدی صاحباری فرناز  106 شته مومی کلم روی کلزا با استفاده از ترکیبات گیاه پايه پالیزين و دايابون کنترل 

یيطباطبا يعل دیس  107 عملکرد الين ها ی امید بخش گندم تحت شرايط خشکی انتهای فصل در شرايط زارعین استان يزد مقايسه 

يفیشر افروز  108 الگويی استفاده از میوه کهور در جیره غذايی بره های پرواری پايلوت 

اصل يبیحب جعفر  
کاشت نواری برای کاشت گندم و مقايسه با روش زارع در استان -فنی و زراعی دستگاه خاک ورز بررسی

 خوزستان
109 

عبدالهي عبدالوهاب  110 کاشت )فاصله رديف در تراکم( مناسب نخود پايیزه در شرايط ديم آرايش 

العابدین امید مهر زین  111 گندم-اثر روش خاک ورزی و مديريت بقايا بر عملکرد گندم در تناوب کلزا بررسی 

کرمي ایرج  
سوار در با ارقام کیمیا و بیله  09S83251-04, X2009S237K1و مقايسه الين های جديد عدس  بررسی

 شرايط کشت پايیزه ديم استان کرمانشاه
112 

يتجل دیحم  
با شاهد سیروان و رخشان در مزارع   M-96-6 و M-96-14 ,M-96-13الينهای  امید بخش گندم نان عملکرد

 تايبادوجوين استان خراسان رضوی یکشاورزان شهرستان ها
113 

جعفرزاده جعفر  114 خاکورزی در مزارع زارعینخاکورزی و کمهای بیعملکرد دانه ارقام گندم نان زمستانه ديم در نظام ارزيابی 

طایفه رضائي حیدر  115 آبیاری سنتی و جويچه ای در باغات سیب مقايسه 

شهبازی هومونلو کمال  
کالته )رقم شاهد( در با  (19EEEEE-E96) 96های منتخب امید بخش گندم نان سال و مقايسه الين بررسی

 شرايط زارعین مغان
116 

افتخاری مهدی  117 از سیالژ خوراک کامل در تغذيه گاوهای شیرده استفاده 

جباری حمید  
با ارقام شاهد گل مهر و گلدشت در شرايط SAF) 14-95و مقايسه عملکرد الين امیدبخش گلرنگ )  ارزيابی

 زارعین منطقه اشتهارد
118 

کوهکن شیرعلي  119 های امید بخش جو با رقم شاهد منطقه در شرايط زارعین سیستانو مقايسه عملکرد الين بررسی 

جمشید مقدم مهدی  
سرد در مزارع زارعین استان کرمانشاه  عملکرد و اجزای عملکرد الين های گلرنگ برای مناطق معتدل بررسی

 تحت شرايط ديم
120 

امامي محمدسعید  121 کائولین و پرچم زدايی جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار کاربرد 

جهانگیری عادل  
با ارقام عادل و منصور در شرايط کشت پايیزه ديم  X03TH134-88K15 و مقايسه الين جديد نخود بررسی

 استان کرمانشاه
122 

سالمتي نادر  123 ( در مزارع استان خوزستان1آبیاری قطره ای نواری بر عملکرد رقم کنجد داراب ) تاثیر 

انیطا هر دیمج  

 MB-96-15, MB-96-19, MBD-96-10, MBD-96-12 عملکرد الين های امید بخش جو معتدل مقايسه

شهرستان های در مقايسه با شاهد گوهران و يوسف تحت آبیاری نرمال و تنش خشکی در شرايط زارعین 

 رشتخوار و گناباد

124 

رضوی سیدعلیرضا  
در مقايسه با  EBYT-96-2, EBYT-96-10, EBYT-96-14 عملکرد الينهای امید بخش جو مناطق سرد مقايسه

 شاهد جلگه و مهتاب در اراضی زراعین شهرستانهای فريمان و مشهد استان خراسان رضوی
125 

 

  



 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

علي اکبر محمودی 

 پیراهني

در مقايسه با  CD-96-4, CD-96-9, CD-96-10 مقايسه عملکرد الين های امید بخش گندم نان منطقه سرد

 .های مشهد و قوچانشاهد پیشگام در شرايط تنش خشکی پس از گرده افشانی در مزارع زارعین شهرستان
126 

 127 شیرگیری بر عملکرد تولیدی وتولید مثلی گوسفند کردیهای فنی کاهش سن ارزيابی روش شیوا مفاخری

 128 بررسی پتانسیل عملکرد، درصد بولتینگ، زودرسی و برخی صفات کیفی پیاز محلی بلوچستانی در استان اصفهان زهرا عباسي

ينجف نیحس  IBS 129 کاربرد علفکش های خاک مصرف غیر انتخابی در کشت نخود بهاره به روش 

اله راوری سیدذبیح  
با رقم نصرت در شرايط  MB-96-19, MB-96-16, MB-96-15 مقايسه عملکرد الين ها ی امید بخش جو

 زارعین استان کرمان، شهرستان کرمان
130 

حسین پور آرش  131 بررسی و مقايسه عملکرد دانه ارقام و الينهای امیدبخش جو در شرايط زارعین منطقه مغان 

فیروزیان علي  
با شاهد مهرگان در شرايط  S-96-31 و S-96-16, S-96-15 عملکرد الينهای امید بخش گندم نانبررسی 

 زارعین استان خوزستان
132 

فیروزیان علي  
با شاهد آران در شرايط  D-96-5 و D-96-16, D-96-19 بررسی عملکرد الينهای امید بخش گندم دوروم

 زارعین استان خوزستان
133 

یدیس فرامرز  
مناطق شرق استان  نیزارع طيگندم نان با رقم شاهد در شرا دبخشیام یهانيعملکرد محصول ال سهيمقا

 گلستان
134 

آژنگ بیژن  135 در استخرهای خاکی سايت شهید صنعتی گواتر (Lates calcarifer)ماهی سی باس آسیايی پرورش 

اله راوری سیدذبیح  
با رقم  MS-96-4, MS-96-5, MS-96-19 عملکرد الين ها ی امید بخش گندم متحمل به شوری مقايسه

 برزگر در شرايط زارعین استان کرمان، شهرستان راور
136 

اله راوری سیدذبیح  
 ,MBD-96-13, MBD-96-12 و مقايسه عملکرد ارقام و الينهای جو متحمل به خشکی آخرفصل بررسی

MBD-96-10  گوهران در شرايط زارعین شهرستان کرمان استان کرمانبا شاهد 
137 

فیروزیان علي  138 خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام جديد گندم در مزارع ديم استان خوزستان بررسی 

ناظری علي  
عملکرد کمی دانه و تاثیر تغذيه بهینه کودی بر روی صفات کمی و کیفیت نانوايی الين های امیدبخش  مقايسه

 گندم نان در شرايط زارعین استان البرز
139 

اهلل کریمي زاده رحمت  140 های پیشرفتة نخود در مزارع زارعین مناطق کهگیلويه وچرامارزيابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ  

رودی داود  
با شاهد بهاران و ترابی در  M-96-14, M-96-13, M-96-6 عملکرد الينهای امید بخش گندم نان 151

 شرايط زارعین خراسان رضوی
141 

قنواتي فرنگیس  142 اتنوبوتانی و جمع آوری گیاهان خوراکی وحشی در استان خوزستان بررسی 

پزشکپور پیام  
ورزی بر رشد و عملکرد نخود و عدس در شرايط ديم در پايگاه های نوآوری های مختلف خاکتاثیر روش بررسی

 استان لرستان
143 

حسیني سیدمجید  144 از تريتیکاله بجای ذرت در جیره جوجه های گوشتی استفاده 

دولتي بانه عبدالحامد  
و مقايسه صفات کمی و کیفی میوه برخی از اقام تجاری انگور بیدانه خارجی در دو منطقه معتدل و  سازگاری

 گرم در استان کردستان
145 

دولتي بانه عبدالحامد  146 اثر قارچ میکوريزا در استقرار نهال و صفات رويشی و زايشی انگور رشه در شرايط ديم بررسی 

روستائي مظفر  
خصوصیات زراعی و عملکرد دانه رقم جديد گندم مهر در مقايسه با ارقام متداول در مزرعه کشاورزان  بررسی

 آذربايجانشرقی
147 

عبدی پور مسلم  
های پیشرفتة گندم دوروم در مزارع زارعین مناطق کهگیلويه و خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ ارزيابی

 چرام
148 

واعظي بهروز  149 های امیدبخش خلر در مزارع ديمو دانه الين عملکرد علوفه تر، علوفه خشک ارزيابی 

واعظي بهروز  
 یقیعملکرد دانه و خصوصیات زراعی موثر بر عملکرد دانه الين های امید بخش جو در مزارع زارعین)تحق ارزيابی

 (یقیتطب-
150 



 

 ردیف عنوان پروپزال نام متقاضی

 151 های نوآوری مزارع زارعین و بهره بردارانعملکرد دانه صفات مهم زراعی ارقام جديد جو ديم در پايگاهارزيابی  بهروز واعظي

يمیکر یمهد  152 اثر کشت يونجه بر کاهش مصرف کود نیتروژنی در کشت گندم آبی در مزارع کشاورز 

جاللي امیرهوشنگ  153 صالح با رقم رايج منطقه در شرايط زارعین سمیرممعرفی و مقايسه عملکرد لوبیا چیتی ارقام کوشا، صدری و  

اکبر اسدی علي  154 (On farmمقايسه عملکرد ارقام و الينهای برتر گندم بهاره در شرايط نیمه گرمسیری شهرستان طارم ) 

مصطفوی راد معرفت  
شاهد( در شرايط زارعین عنوان ¬)به NC2بادام زمینی همراه با رقم  178و  192مقايسه عملکرد الين های برتر 

 )آستانه اشرفیه، لشت نشا و تالش(
155 

فیروزیان علي  156 مقايسه روش کشت رايج با کشت مستقیم گندم در اراضی ديم استان خوزستان 

قلي پور احمد  157 مقايسه عملکرد الين های امیدبخش جو با رقم شاهد در شرايط زارعین شرق استان گلستان 

محمدی سلیمان  158 مقايسه عملکرد الين های جو بهاره آبی با رقم شاهد در استان آذربايجانغربی 

امین آزرم داود  
با ارقام شاهد در شرايط زارعین استان  M-96از سری  14و  13، 6مقايسه الينهای امید بخش گندم شماره های 

 اصفهان
159 

جواهری محمدعلي  
دروم با ارقام شاهد در شرايط زارعین منطقه ارزويیه استان  های جديد گندممقايسه و بررسی عملکرد الين

 کرمان
160 

طهماسبي سیروس  
بخش گندم نان متحمل به تنش شوری با شاهد در شرايط مزرعه کشاورزان منطقه های امیدقايسه عملکرد الين

 شیراز و ارسنجان
161 

قاسمي احمد  
( با سورگوم محلی زابل در شرايط زارعین منطقه KGS23مقايسه عملکرد الين امید بخش سورگوم دانه ای )

 سیستان
162 

سبزی زینب  163 های پیشرفته جو در شرايط زارعینارزيابی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی موثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ 

سبزی زینب  164  های پیشرفته جوارزيابی عملکرد و خصوصیات زراعی موثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ 

نورقلي پور فریدون  165 تغذيه تلفیقی کلزا در مناطق عمده کشت )پايلوت تکمیلی( 

عمراني محسن  
هرز برنج در مزارع های )پیرازوسولفورون + پرتیالکلر( در کنترل علف %17کش پیرازکلربررسی کارآيی علف

 کشاورزان استان مازندران
166 

بخشي بهنام  167 در شرايط زارعین منطقه سیستان SES97-104ارزيابی الين امیدبخش کنجد  

دست فال منوچهر  168 مقايسه عملکرد الين های امیدبخش گندم دوروم با شاهد منطقه در شرايط کشاورزان منطقه داراب و فسا 

دست فال منوچهر  
منطقه ( با شاهد در شرايط مزرعه کشاورزان ER96بخش گندم نان ) از سری  های امید مقايسه عملکرد الين

 داراب و فسا
169 

اله حسني فضل  
مقايسه عملکرد الين های امید بخش جو متحمل به شوری در شرايط مزرعه کشاورزان منطقه خبريز و داريون 

 استان فارس
170 

اله حسني فضل  
مقايسه عملکرد الين های امید بخش گندم نان در شرايط مزرعه کشاورزان منطقه ارسنجان و داريون استان 

 فارس
171 

اله حسني فضل  172 مقايسه عملکرد الين های امید بخش جو در شرايط مزرعه کشاورزان منطقه خبريز و داريون استان فارس 

بیطرف ثاني مرتضي  173 استفاده از سیستم همیار شتر دار ) اپلیکیشن ساربان يار( در سامانه های مرتعی استان يزد  

يپاپ نادر  174 خوراک کامل در تغذيه بره های پرواریاستفاده از سیالژ  

آذر پژوه الهام  175 معرفی روش مناسب  نگهداری گل زعفران 
 


