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  543 ....................................................................... گاال و دلبار استیوالهای رقم ید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیباپاشی برگی کلر سیستم تربیت و محلولنوع اثر 
 طالیی و محمد علی عسکری سرچشمهنژاد، محمدرضا فتاحی مقدم، علیرضا  محمود قاسم، عرفان سپهوند

 

 557 .................... براسینولید اپی-24پاشی  تیمار بذری و محلول بهار به پیش بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه 
 ایرج توسلیانو  زهرا ساردویی کرا، وحیدرضا صفاری

 

 فرنگی رقم های رشدی نشای گوجهشاخصکمپوست و تغذیه نیتروژن بر تأثیر سطوح مختلف ورمی'Rio Grande' ............................................................... 569 
 طاهر برزگر و احمد گلچین، آبادی، زهرا قهرمانیمحبوبه فیض

 

 ط دیمیگندم و نخود در شرامورفولوژیکی  صفات دانه و عملکردبرخی خصوصیات خاک، ورزی بر  های مختلف خاک روش مطالعه 
 581 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ذهاب شهرستان سرپل

 علی احمدی و منوچهر گرجی، محمدرضا جهانسوزحمیدرضا چقازردی، 

 

  595 .................................................................................................................................... ایمیوه فلفل دلمه پس از برداشت خصوصیاتبر گرم اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب 
 ولی ربیعی فرزانه خیری، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی و

 

  609 ........................................................................................................... آبیاریاثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف 
 علی تدین و محمودرضا تدین، اسماعیل کریمی

 

 625 ............................................................................. تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش 
 زاده سحر عباسو  نژاد ، اسماعیل قلیجالل جلیلیان، رضا امیرنیا

 

 639 .................................................................................. ...های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به اکسیدانی و رنگیزههای آنتیآنزیم بررسی تغییرات فعالیت 
 اله قاسمی عمرانو ولی اله پیردشتی، یاسر یعقوبیانآکندی، همت زهرا نوری

 

 653 .................................................................................................................... اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج 
 الریجانی و علی اعلمی آبادی، مسعود اصفهانی، بهمن امیریرضا محسن  حاتم حاتمی، غالم

 

 673 ................................................................... سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبهینه 
 پور، حمید عباسدخت، مهدی برادران فیروزآبادی منوچهر قلی، زاده حجت صالح

 

  683 ..........................................................................................های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان ارقام یونجه در داخل و بین فصلبررسی مدیریت برداشت 
 غالمرضا عبادوز، زهرا نکوییان فر، شهرام لک

 

 701 ........................................................................................................................ اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل 
 وحید اکبرپور، محبوبه آشناور و محمدعلی بهمنیار

 

  713 ...................................................................................................................................... کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشتبهبود 
 ، عبدالرحمان محمدخانی و رحیم برزگرلیال محمدی، سعید ریزی

 

 727 ...................................................................................................................................... کمپوستهای کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمیبهبود ویژگی 
 رضا ربیعی و غالم برزگر یمرحسعید ریزی،  ،مریم خسروی بابادی

 

 743 ............................................................................................. "گاویتا"فرنگی رقم  وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت بر واشپاشی ورمیمحلول تأثیر بررسی 
 یعبدالرحمان محمدخانو  برزگر یمرح ی،صفورا کاظم

 
 

 


