
 
 
 
 

 
 
 

 های هرزگالیفوسیت در گیاهان زراعی و علفبه مقاومت  
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 استون ویل( -)دانشگاه ایالت می سی سی پیویجی ک. ناندوال  
 

 ترجمه: 
 )دانشگاه محقق اردبیلی( محمدتقی آل ابراهیم دکتر 
 دانشگاه رازی،کرمانشاه()دکتر ایرج نصرتی  
 دکتر کمال حاج محمدنیا قالی باف 
 دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی 
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 )تاریخچه، توسعه و مدیریت(های هرزگیاهان زراعی و علفگالیفوسیت در به  مقاومت 

 الویجی ک. ناندو پدیدآورنده: 
 بافمحمدتقی آل ابراهیم، دکتر ایرج نصرتی، دکتر کمال حاج محمدنیا قالیدکتر  ترجمه: 
 مهدی راستگودکتر  ویراستار علمی: 

 96 بهار، اولنسخه، چاپ  500وزیری،  مشخصات: 
 چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و صحافی: 
 ریال 000/200 بها : 

 مراکز پخش:

  زنشهههاف در وسههه مشهه،د، سهها،ماا مر هه  ، مشهه،د، ماههدزا ی،ز  ، :پگگردی  فروشگگهاو و ایایاگگهاو   گگا 
 ( 051) 38833727تلفن:  جنب سلف یاس
نژز ، بههان خاابههاا دههرور ین و زر ی ،شههت،       خاابههاا  ههارنر جنههوبه، خاابههاا   ههادهت،ههرزا،  :مؤسسگگه   گگابیران

 (021) 66484715-66494409تلفن:                         238شمارف 
 ت،ههرزا، خاابههاا زن ههاب، خاابههاا مناههر  جاویههد )زر ی ،شههت( نهه   خاابههاا ن ههر ،  :مؤسسگگه داااگگیران

 (021) 66400144 – 66400220تلفکس:  142شمارة 

http://press.um.ac.ir               Email: press@um.ac.ir 

رجمده ت ؛]های هرز/ ویراستار ویجی کی نانددوامقاومت به گالیفوسیت در گیاهان زراعی و علف عنوان و نام پدیدآور:
 محمد تقی آل ابراهیم، ایرج نصرتی، کمال حاج محمدنیا قالی باف.

 .1396نشگاه فردوسی مشهد، مشهد: دا مشخصات نشر:

 مصور، جدول، نمودار.ص. :  364 مشخصات ظاهری:

 .676انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ شماره  فروست:

  SBNI: 978-964-386-503-0                                                                                               شابک:
 پا.یف نویسی:وضعیت فهرست

 ,Glyphosate Resistance Crops and Weeds: history عنوان اصلی: ادداشت:ی
development, and management. 

 نامه، کتابنامه، نمایه.واژه ادداشت:ی

 Glyphosate                                                                                   گلیفوسات، موضوع:

 .Herbicide resistance                          هاکشمقاومت در برابر علف - -هرز هایعلف موضوع:

 .Herbicide-resistant crops            هاکشمقاومت در برابر علف - -های زراعیفراورده موضوع:

 Plants- - Effect of herbicides on                             ها  کشاثر علف - -گیاهان موضوع:

 Nandula, Vijay Kناندوا، ویجی کی.       شناسه افزوده:

 ، مترجم -1359آل ابراهیم، محمدتقی،  شناسه افزوده:
 نصرتی، ایرج، مترجم شناسه افزوده:

 ، مترجم -1350حاج محمدنیا قالیباف، کمال  شناسه افزوده:

 Ferdowsi University of Mashhanسی مشهد.دانشگاه فردو شناسه افزوده:

 SB 952گ/ 8م  7 1396 بندی کنگره:رده

 632 /954 بندی دیویی:رده

 4696770 شماره کتابشناسی ملی:
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