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 (1401)خرداد سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  ؤاهی کتابخاهن م اتزه
 نوع ماده سال انشر  پدید آورنده  عنوان  ردیف

 آشنایی با قانون ملی آب آفریقای جنوبی 1
Jean de la Harpe 

 کتاب 1401 کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  حمید پشتوان مترجم: 

 خالصه مقاالت 1401 مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( امیر افضلی گروه  فرآوری  و مکانیزاسیون دارویی؛ گیاهان المللیبین کنگره مقاالت خالصه 2

1 
 روش از استفاده  با اصفهان سمیرم منطقه سیب درختان کوددهی  مناسب الگوی تعیین

 ( AHP) مراتبی سلسله تحلیل

 حیدری  محسن

 آبادیسلطان
 فنی گزارش 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق

 فنی گزارش 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق خرّمیان محمد ای دانه ذرت کاربردی آب وریبهره بر آن ثیرأ ت و مزارع  در فنی راهکارهای سازیپیاده 2

 فنی گزارش 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق خرّمیان محمد آب  وریبهره بهبود در آن تأثیرات و صیفی و سبزی مزارع  در فنی راهکارهای سازیپیاده 3

 فنی گزارش 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق خرّمیان محمد آب  وریبهره بهبود در آن تأثیر  و گندم مزارع  در فنی راهکارهای سازیپیاده 4

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق ایوانی افشین کلزا بذر یکنواخت کاشت برای کارخطی هایماشین بهسازی 5

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق لطفیان بهمن خوزستان  شمال در ورزیخاککم شرایط در سویا عملکرد بر کاشت  تراکم  و بذرکار ماشین اثر 6

7 
 نان   گندم الیت آزمایشات از انتخابی برتر هایالین و ارقام آب وریبهره ررسیب

(ARWYT-95 )جنوب  خشك  و  گرم اقلیم برای 
 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق معیری  منصور
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 نوع ماده سال انشر  پدید آورنده  عنوان  ردیف
8 

 بر چوب سرکه پاشی محلول و تیپ ایقطره  آبیاری مختلف سطوح اثر

 پیاز مصرفی  آب و عملکرد
 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق خرّمیان محمد

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق معیری  منصور کشور در کلزا کاربردی آب تعیین 9

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق محمدپور  ایران تونلی خورشیدی کنخشك از استفاده با خرما رطوبت میزان کاهش 10

 گزارش پژوهشی 1401 یکشاورز  یو مهندس یفن قاتی مؤسسه تحق نژاد تقی جبرائیل مغان  منطقه در زمینیبادام عملکرد اجزای و عملکرد بر کاشت آرایش و کارردیف نوع اثر 11

 


