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1 

های پنجم و ششم ارقام های موتانت نسلارزیابی الین

های نعمت، طارم هاشمی و سنگ طارم بر اساس شاخص

 مورفولوژی، فیزیولوژی و اجزای عملکرد

زاده و دکتر قربانعلی نعمت

ای انرزی هستهپژوهشکده 

 اتمی انرژی وابسته به سازمان

 ریال()000/000/27 11

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری 

، %50 سهم با  کشاورزی طبرستان

ای وابسته به پژوهشکده انرزی هسته

 %50اتمی انرژی سازمان

 

7 
های های موتانت نسلارزیابی خصوصیات کیفی الین

 هاشمی و نعمتپنجم و ششم ارقام سنگ طارم، طارم 

زاده و دکتر قربانعلی نعمت

ای پژوهشکده انرزی هسته

 اتمی انرژی وابسته به سازمان

 ریال()000/040/104 11

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری 

، %50 سهم با  کشاورزی طبرستان

 به وابسته ایهسته انرزی پژوهشکده

 %50 سهم با اتمی انرژی سازمان

 

0 
های اصالح شده واریته سازگاری الینارزیابی عملکرد و 

 IRRIهای برنج ارسالی از 

 زاده ونعمت قربانعلی دکتر

 IRRI  موسسه
 ریال()500/027/170 11

سهم مساوی ارائه خدمات مزرعه ای و 

 آزمایشگاهی )بدون انتقال اعتبار(
 

4 
های برنج ارسالی از موسسه برنج ارزیابی و معرفی الین

IRRI با عملکرد باال و کیفیت مناسب 

 و زادهنعمت قربانعلی دکتر

 IRRI موسسه
 ریال()000/700/110 11

سهم مساوی ارائه خدمات مزرعه ای 

 وآزمایشگاهی )بدون انتقال اعتبار(
 

5 
در  INGERهای برنج انتخابی از بررسی ارقام و الین

 آزمایشات مقایسه عملکرد

 و زادهنعمت قربانعلی دکتر

 IRRI موسسه
 )ریال(500/102/100 11

سهم مساوی ارائه خدمات مزرعه ای و 

 آزمایشگاهی )بدون انتقال اعتبار(
 

0 

 حاوی کیتوسان نانوذرات ارزیابی و یابیمشخصه تهیه

 انبارمانی زمان افزایش منظور به مرکبات هایاسانس

 ناول تامسون پرتقال

 دکتر پاریزی، پاکدین علی

 نمایندگی  به نژادتقی ابراهیم

  و اردبیلی محقق دانشگاه از

 به حسینی فخرالدین دکتر

 تربیت دانشگاه از نمایندگی

 مدرس

 ریال()000/000/750 10

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری 

 ،%40 سهم با  کشاورزی طبرستان

  و %40 سهم با اردبیلی محقق دانشگاه

 %70 سهم با مدرس تربیت دانشگاه

 

2 
Effect of foliar potassium (K-Leaf) application on 

growth, productivity, fruith quality and nutritional 

status of Washington navel orange trees 
Dr. Ali Pakdin, 

Tessenderol Group NV/SA 12 0000EU 100% شوداعتبار از بیرون تاًمین می  



8 
 هایتوده بولیکیمتا خصوصیات و ژنتیکی تنوع بررسی

 ایران لشما زولنگ و ناریجها بومی

دهستانی، حسن  علی دکتر

 آزاد دانشگاه ازنیکخواه 

 قائمشهر واحد اسالمی

 ریال()000/450/27 18

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری 

، %50 سهم با  کشاورزی طبرستان

قائمشهر و  واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 %50با سهم 

 

1 

 پس ماندگاری و کیفیت در مختلف اثرتیمارهای ارزیابی

 هایمکانیزم مطالعه و مرکبات میوه برداشت از

 آن در دخیل مولکولی و بیوشیمیایی

  شوداعتبار از بیرون تاًمین می %100 (ریال)500/875/410 18 دهستانی علی دکتر

10 

 ماندگاری افزایش در مختلف تیمارهای اثربخشی میزان

 بررسی و انار میوه کیفیت حفظ و برداشت از پس

 مربوطه مولکولی و بیوشیمیایی های مکانیسم

  شوداعتبار از بیرون تاًمین می %100 (ریال)000/050/041 18 دهستانی علی دکتر

 


