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مرتعستادموسسهارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورعلی اشرف جعفری15658

 جنگلايالمبررسی عوامل موثر بر زوال بلوط ايرانی در جنگلهای زاگرس و راههای مقابله با آن در استان ايالمجعفر حسين زاده26109

بانک ژنستاد موسسهOnobrychis sativaارزيابی و تکثير بذر جمعيت های متحمل به بيماری سفيدک سطحی در اسپرس زراعی  محمدعلی عليزاده36206

گرایش  تحقیقاتیواحد اجراعنوان فارسیمجریشماره ثبتردیف

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیستادموسسهبا استفاده از  اليسيمتر  (Celak. Thymus daenensis)تعيين نياز آبی آويشن دنايی ابراهيم شريفی عاشورآبادی16426

 جنگلستادموسسهبررسی الگوی پراکنش زمانی و مکانی روشنه های تجديدحيات در راشستان های طبيعی کالردشتپژمان پرهيزکار26250
بانک ژنستادموسسهموجود در بانک ژن منابع طبيعی ايران (.Astragalus spp)مطالعه و بررسی تعداد کروموزوم ها و سطوح پلوئيدی نمونه های گون حميده جوادی ممقا نی36328
حمايت وحفاظتستادموسسهجمع آوری و شناسايی حشرات بذرخوار گياهان مرتعی ايران و پارازيتوئيدهای آنهاسيدابراهيم صادقی45525
گياه شناسیستادموسسه"بانک ژن گياهی منابع طبيعی موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور"موجود در  (.Astragalus L)شناسايی نمونه های جنس  گون سيدرضا صفوی56348
زيست فنآوری  منابع طبيعیستادموسسهدر ايران. Buxus hyrcana Pojarkبررسی سيتوژنتيکی  جمعيت های مختلف گونه سيدمحسن حسام زاده66435

حمايت وحفاظتستادموسسهو بررسی حضور احتمالی اين قارچهای همزيست در رويشگاه های جنگلی بلوط کشور (Quercus castaneifolia)ارزيابی تأثير قارچهای ميکوريز آرباسکوالر در افزايش رشد و پايداری گياهچه های کشت بافتی بلوط بلند مازو سيده معصومه زمانی76035
حمايت وحفاظتستادموسسهبررسی تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی جمعيت های ايرانی قارچ عامل خشکيدگی شمشاد خزریسيده معصومه زمانی86422
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیستادموسسه کشت شده در ايستگاه تحقيقات البرزAnthemisاستخراج و تجزيه کمی و کيفی اسانس اکسشن های مختلف گونه های فاطمه سفيدکن96261

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیستادموسسهو بررسی تنوع مورفولوژيک و فيتوشيميايی آن ها به منظور کشت و اهلی کردن (  گونه موجود در بانک ژن6) Pimpinellaتکثير بذر نمونه های مختلف فاطمه عسکری106388

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیستادموسسهبررسی تغييرات اسيد ساليسيليک در گونه های مختلف بيدها و مطالعه ارتباط آنها با برخی ويژگی های فيزيولوژيکی و مورفولوژيکی اين گونه هافرحزا کاظمی سعيد116034

 علوم چوب و فرآورده های آنستادموسسهبررسی ساخت اصولی سازه چوبی با مقاومت در برابر تاثيرات آب و هوايی و عوامل مخرب بيولوژيک در مجتمع تحقيقاتی البرزفرداد گلبابايی126080

 علوم چوب و فرآورده های آنستادموسسهسيمان از کاغذ روزنامه باطله  –بررسی ساخت  الياف فرداد گلبابايی136339

صنوبرودرختان  سريع الرشدستادموسسهبررسی فراگير توانمنديهای بيد با تاکيد بر نقش آن در زراعت چوبمحسن کالگری145755

بانک ژنستادموسسهواجد خواب در بانک ژن از نظر نوع خواب آنها و عوامل برطرف کننده آن  (Astragalus)ارزيابی اکسشنهای بذری جنس گون محسن نصيری156326
 مرتعستادموسسهارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورمحمد فياض165659
حمايت وحفاظتستادموسسهبررسی آفات و بيماريهای مهم گياه جتروفا در ايرانمحمدابراهيم فراشيانی176032

سخنرانی: فرمت ارائه در همایش

پوستر: فرمت ارائه در همایش
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زيست فنآوری  منابع طبيعیستادموسسهکاربرد متابولوميکس در پاسخ به تنش خشکی در پنج گونه از جنس مرزهمحمدحسن عصاره186153

زيست فنآوری  منابع طبيعیستادموسسهسه گونه  سازگار و مهم اوکاليپتوس در ايران (فتواتوتروفيک) بررسی استفاده از روش نوين ريزازديادی محمدحسن عصاره196172

حمايت وحفاظتستادموسسهبررسی مقاومت اکسشن های شمشاد جنگلی در برابر قارچ عامل باليتمحمدرضا عارفی پور206430
بانک ژنستادموسسهايستگاه تحقيقات البرز - Onobrychis sativaارزيابی و تکثير بذر جمعيت های متحمل به بيماری سفيدک سطحی در اسپرس زراعی  محمدعلی عليزاده216206
 مرتعستادموسسهبررسی پيامد آتش سوزی بر تغييرات پوشش گياهی مراتع نيمه استپی سيراچالمحمود گودرزی226479
 جنگلستادموسسهبا کمک باکتری های افزايش دهنده رشد گياهان (Quercus libani)و وی ول (Quercus brantii)بررسی افزايش رشد و زنده مانی نونهال های برودار مريم تيموری236058
گياه شناسیستادموسسهCynooriaceae, Rafflesiaceae, Datiscaceae, Elatinaceae, Globulariaceae, Aquifoliaceae, Paeoniaceae, Pedaliaceae, Theligonaceae, Santalaceae, Portulacaceae, Platanaceae, Simarubaceae, Sapindaceae, Acanthaceae, Buxaceae, Ericaceae,Hamamelidaceaeتهيه و نگارش فلور ايران تيره های مصطفی اسدی246284
حمايت وحفاظتستادموسسه(ستاد موسسه)در ايران (.Salix spp)بررسی آفات و بيماريهای گونه های مختلف بيد مهری باب المراد255757
حمايت وحفاظتستادموسسهدر ايران (.Salix spp)بررسی آفات و بيماريهای گونه های مختلف بيد مهری باب المراد265757
گياه شناسیستادموسسهاستان سمنان- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران يونس عصری275524
 مرتعاردبيل(اردبيل)ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشوراهلل وردی نوری285659
 مرتعاردبيل(اردبيل)ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورجابر شريفی نيارق295658
 مرتعاردبيل در استان اردبيلAstragalus lilacinusبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیجابر شريفی نيارق306104
 مرتعاردبيل در استان اردبيلAstragalus brachyodantusبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیجابر شريفی نيارق316104
حمايت وحفاظتاردبيلاردبيل-(به جز لگوم ها)جمع آوری و شناسايی آفات بذرخوار گياهان علوفه ای داود عليقلی زاده325528
گياه شناسیاصفهاناستان اصفهان- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران حسين بتولی335524
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیاصفهاناحداث موزه گل محمدی و گالب در باغ گياه شناسی کاشانحسين بتولی346436

 مرتعاصفهان(اصفهان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورحسين زينلی355659
 مرتعاصفهان(Astragalus podolopusجهت بررسی کشت و استقرار گونه)استان اصفهان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیحسين زينلی366104
 مرتعاصفهان در استان اصفهانAstragalus caraganaبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیحسين زينلی376104
 مرتعاصفهان در استان اصفهانAstragalus cyclophyllusبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیحسين زينلی386104
بانک ژناصفهاناستان اصفهان - Onobrychis sativaارزيابی و تکثير بذر جمعيت های متحمل به بيماری سفيدک سطحی در اسپرس زراعی  سعيد دوازده     امامی396206
 مرتعاصفهاناستان اصفهان (Astragalus verus)بررسی تغييرات متغيرهای اقليمی در رويشگاه های گون زرد مرتضی خداقلی406429
بياباناصفهانمطالعات هوا و اقليم شناسی دهستان دشت از توابع شهرستان شهرضا جهت تعيين الگوی کشتمرتضی خداقلی416453
 مرتعاصفهان(فريدون شهر- اصفهان )بررسی تغييرات فصلی توليد و مصرف گياهان مرتعی در مراتع نمونه پنج منطقه رويشی ايران مصطفی سعيدفر425303
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حمايت وحفاظتايالممعرفی تيمارهای مکانيکی ترکيبی به منظور بهبود مديريت کنترل لورانتوساحمد حسينی436543
 جنگلايالمتهيه بيالن آبی خاک در توده های بلوط دچار خشکيدگی در استان ايالماياد اعظمی446182
حمايت وحفاظتايالمتعيين عوامل بيماريزا در توده های خشکيده بلوط استان ايالم و بررسی روشهای مديريتی آنهاجواد اشرفی456118
 مرتعايالم(ايالم)ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورماشااله محمدپور465658
 مرتعايالم(ايالم)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورماشااله محمدپور475659
 مرتعايالم()Onobrychis gypsicolaجهت بررسی کشت و استقرار گونه  )استان ايالم - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیماشااله محمدپور486104
 مرتعايالم در استان ايالمErodium oxyrrhynchumبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیماشااله محمدپور496104
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیايالمبررسی عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ های برتر گل محمدی در استان ايالممنوچهر طهماسبی506038

گياه شناسیآذربايجانشرقی(منطقه کيامکی)استان آذربايجان شرقی - (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران توحيد ابراهيمی گجوئی515524
 مرتعآذربايجانشرقی شناخت مناطق اکولوژيک استان آذربايجانشرقیعظيم عباسلو522982
بانک ژنآذربايجانشرقیاستان آذربايجان شرقی - Onobrychis sativaارزيابی و تکثير بذر جمعيت های متحمل به بيماری سفيدک سطحی در اسپرس زراعی  فريد نورمند مويد536206
گياه شناسیآذربايجانغربیاستان آذربايجان غربی- (فاز اول)تورانی -  مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران احمد احمدی545524
حمايت وحفاظتآذربايجانغربی(آذربايجانغربی)در ايران (.Salix spp)بررسی آفات و بيماريهای گونه های مختلف بيد زهرا هاشمی خبير555757
صنوبرودرختان  سريع الرشدآذربايجانغربی(2فاز )آزمايش مرحله نهايی سازگاری ارقام مختلف صنوبر جهت معرفی مناسبترين آنها به اجرا دراستان آذربايجان غربی علی خداکريمی565882

 مرتعبوشهر(دل آرام- بوشهر)بررسی تغييرات فصلی توليد و مصرف گياهان مرتعی در مراتع  نمونه  پنج منطقه رويشی ايران سيدحسين حسينی575303
حمايت وحفاظتبوشهر سوسک بذرخوار کهور ايرانی با تاکيد بر مطالعه بيولوژی ، دشمنان طبيعی و روش های مناسب کنترل در استان بوشهرCaryedon serratus (Col.:Bruchidae )مديريت آفت سيدرضا گلستانه586142
 جنگلبوشهربوشهر- بررسی سازگاری وعملکردپرونانسهای گونه های صنعتی اکاليپتوس درنواحی مختلف اکولوژيکی ايرانسيدموسی صادقی595209
 مرتعتهران(تهران)ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورابراهيم فراهانی605658
حمايت وحفاظتچهارمحال بختياری(چهارمحال بختياری)در ايران  (.Salix spp)بررسی آفات و بيماريهای گونه های مختلف بيد فرشاد حقيقيان قهفرخی615757
 مرتعخراسان رضوی(سبزوار- خراسان)بررسی زمان مناسب ورود و خروج  دام در مراتع  نمونه  پنج منطقه رويشی ايران اسماعيل فيله کش625302
 مرتعخراسان رضوی(سبزوار- خراسان)بررسی حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعی در مراتع نمونه پنج منطقه رويشی ايران اسماعيل فيله کش635304
 مرتعخراسان رضوی(سبزوار- خراسان)بررسی ارزش رجحانی گونه های مرتعی و رفتار چرايی دام در مراتع  نمونه  پنج منطقه رويشی ايران اسماعيل فيله کش645320
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیخراسان رضوی(مشهد، تربت حيدريه و گناباد)بررسی و مقايسه عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ های گل محمدی در مقياس نيمه صنعتی در سه منطقه استان خراسان رضوی  براتعلی غالمی655631

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیخراسان رضویتجاری به منظور توليد زراعی و ارزيابی اقتصادی آنها در شرايط گناباد-  گونه گياه داروئی 10بررسی سازگاری و ارزيابی عملکرد براتعلی غالمی665939

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیخراسان رضوی گونه دارويی در دو منطقه استان خراسان رضوی12بررسی سازگاری و ارزيابی عملکرد کمی و کيفی براتعلی غالمی675997
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 گياهان داروئی و محصوالت فرعیخراسان رضویبررسی و تعيين بهترين مديريت بهره برداری بر عملکرد و  بقاء گونه های آنغوزه و باريجه  و کندل در شرايط ديم  براتعلی غالمی686187

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیخراسان رضوی(.Salvia leriifolia Benth )تأثيرکودهای آلی و  زيستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گياه دارويی نوروزک مجيد دشتی696444

 مرتعخراسان رضوی(خراسان رضوی)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورمحمد زادبر705659
 مرتعخراسان رضوی در استان خراسان رضویAstragalus nigricansبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیمحمدتقی کاشکی716104
گياه شناسیخراسان رضوی "جمع آوری و ارزيابی تنوع ژنتيکی رزهای وحشی استان خراسان و رزهای تجاری به منظور غنی سازی کلکسيون رز باغ گياه شناسی مشهد"احداث کلکسيون رز محمدرضا عباسی726065
 مرتعخوزستان(خوزستان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورکورش بهنام فر735658
 مرتعخوزستان(خوزستان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورکورش بهنام فر745659
 مرتعخوزستان( Taverniera nummulariaجهت بررسی کشت و استقرار گونه    )استان خوزستان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیکورش بهنام فر756104
گياه شناسیزنجاناستان زنجان- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران احمد موسوی765524
 مرتعزنجان در استان زنجانAstragalus achtalensisبررسی کشت و استقرار گونه  : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیفرها د آقاجانلو776104
 مرتعزنجان در استان زنجانSalvia hydrangeaبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیفرها د آقاجانلو786104
 مرتعزنجان(Onobrychis michuxiiجهت بررسی کشت و استقرار گونه )استان زنجان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی فرها د آقاجانلو796104
بانک ژنزنجاناستان زنجان - Onobrychis sativaارزيابی و تکثير بذر جمعيت های متحمل به بيماری سفيدک سطحی در اسپرس زراعی  محمدرحيم معينی806206
 مرتعسمنان(مراتع قوشه دامغان)بررسی اثرات تغييرات آب و هوايی بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنانبهروز ارسطو816224
 مرتعسمنان(نورالدين آباد- سمنان )بررسی حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعی در مراتع نمونه پنج منطقه رويشی ايران حسين عامری825304
بيابانسمنانبررسی امکان استقرار گونه های شورپسند ومقاوم به شوری در اراضی مرطوب حاشيه پاليای دامغان به منظور توليد علوفهداريوش قربانيان836048
 مرتعسمنان(مراتع چاه باقر شاهرود )بررسی اثرات تغييرات آب و هوايی بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنانداريوش قربانيان846190
 مرتعسمنان(جاشلوبار- سمنان)بررسی تغييرات فصلی توليد و مصرف  گياهان مرتعی در مراتع  نمونه پنج منطقه رويشی ايران رسول ميرآخورلی855303
 مرتعسمنان(مراتع قشالقی نورالدين آباد گرمسار )بررسی اثرات تغييرات آب و هوايی بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنانرسول ميرآخورلی866194
 مرتعسمنان(صفائيه سمنان)بررسی اثرات تغييرات آب و هوايی بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنانسميه ناصری876192
 مرتعسمنان(مراتع ييالقی جاشلوبار مهديشهر )بررسی اثرات تغييرات آب و هوايی بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنانسميه ناصری886195
 مرتع(مرکز زابل)سيستان 0شيت  چا بها ر- شنا خت  منا طق  اکولوژيک  سيستا ن  و بلوچستا ن مجيد گودآسيا يی892533
 مرتعفارس(فارس)ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورقاسم خداحامی905658
 جنگلفارستأثير برش های اصالحی بر جست دهی درختان خشکيده ی بلوط ايرانی در استان فارسکاظم بردبار916095
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیفارس(Ferula gomosa)بررسی مواد آنتی اکسيدان، فنل کل، پلی فنل ها و اثر ضدسرطانی گياه باريجه ليال روشندل926197



یکصدو سی و ششمین همایش دفاع از نتایج پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته مؤسسه 

پروژه های قرار گرفته در برنامه دفاع/ فهرست طرح 

گرایش  تحقیقاتیواحد اجراعنوان فارسیمجریشماره ثبتردیف

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیفارس(کما کندل)بررسی مواد آنتی اکسيدان، فنل کل، پلی فنل ها و اثر ضدسرطانی دو گياه آنغوزه و وشا ليال روشندل936198

 گياهان داروئی و محصوالت فرعیفارس (Ferula persica)بررسی مواد آنتی اکسيدان، فنل کل، پلی فنل ها و اثر ضدسرطانی گياه آنغوزه سردسيری ليال روشندل946199

 مرتعفارس (. Medicago sativa Lگونه : مطالعه موردی)استان فارس- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیمهرناز رياست956104
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیفارسبررسی دورکنندگی عصاره شش گياه داروئی روی بذر و نهال بلوط به منظور حفاظت از خسارت حيوانات وحيد روشن سروستانی966452

 مرتعقزوينبررسی کشت و استقرار گونه  در استان قزوين: مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیسعيد رشوند976104
حمايت وحفاظتقم(قم)جمع آوری و شناسايی حشرات بذرخوار گون های مرتعی ايران و پارازيتوئيدهای آنهاعلی محمدپور985526
حمايت وحفاظتقم(قم)جمع آوری و شناسايی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبيعی آنها در ايرانعلی محمدپور995527
حمايت وحفاظتقمقم-(به جز لگوم ها)جمع آوری و شناسايی آفات بذرخوار گياهان علوفه ای علی محمدپور1005528
 مرتعکردستان(Onobrychis cradacorumجهت بررسی کشت و استقرار گونه   )استان کردستان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی بايزيد يوسفی1016104
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیکردستانکردستان  ( Salix aegyptica)جمع آوری، شناسائی و ايجاد کلکسيون اکسشنهای بيد مشک بايزيد يوسفی1026227

 مرتعکردستان(کردستان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورجما ل حسنی1035659
 مرتعکردستان(Onobrychis megataphrosجهت بررسی کشت و استقرار گونه  )استان کردستان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی جما ل حسنی1046104
 مرتعکردستان(قروه- کردستان)بررسی تغييرات فصلی توليد و مصرف گياهان مرتعی در مراتع  نمونه  پنج منطقه رويشی ايران صالح الدين زاهدی 1055303
 مرتعکردستان(کردستان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورصالح الدين زاهدی 1065658
 مرتعکردستان(Cephalaria koschyiبررسی کشت و استقرار گونه  )استان کردستان : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیکاظم ساعدی 1076104
 مرتعکردستان(Ferula hausknechtiبررسی کشت و استقرار گونه )استان کردستان : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیکاظم ساعدی 1086104
 مرتعکرمان(کرمان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشوراحمد پورميرزائی1095659
 مرتعکرمانکرمان-(استانی-فازدوم)شناخت مناطق اکولوژيک کشوراحمد پورميرزائی1105794
 مرتعکرمان در استان کرمانAstragalus spachianusبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیغالمحسين رحمانی1116104
 مرتعکرمانشاهمقا يسه عملکردکشت خا لص ومخلوط گيا ها ن  مرتعی با  ميزانها ی متفا وت  بذر درشرايط ديمرضا کريمی1123066
 مرتعکرمانشاهبررسی  سا زگا ری گونه ها ی  مختلف مرتعی واثر تراکم  بذر روی عملکردعلوفه  آنها  در شرايط ديم غرب  کشوررضا کريمی1133111
 مرتعکرمانشاه(Vicia Variabilisجهت بررسی کشت و استقرار گونه )استان کرمانشاه - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیمحمد قيطوری1146104
 مرتعکرمانشاه(Astragalus kirrindicusجهت بررسی کشت و استقرار گونه )استان کرمانشاه - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی هوشمند صفری1156104
گياه شناسیکهگيلويه وبويراحمداستان کهگيلويه و بويراحمد- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران شهاب الدين ميری نژاد1165524
 مرتعگلستان در استان گلستانAstragalus sumbariبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی(حبيب)سيدعلی حسينی1176104
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 مرتعگلستان در استان گلستانAstragalus onobrychisبررسی کشت و استقرار گونه  : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی(رضا)سيدعلی حسينی1186104
 مرتعگلستان(Astragalus ravlinsianumجهت بررسی کشت و استقرار گونه   )استان گلستان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی (رضا)سيدعلی حسينی1196104
 مرتعگلستان  (گلستان)ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشور غال مرضا ناصری1205658
 مرتعگلستان(گلستان)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورغال مرضا ناصری1215659
 مرتعگلستان(Hedysarrum wrightnatumجهت بررسی کشت و استقرار گونه   )استان گلستان - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی غال مرضا ناصری1226104
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیگلستان در  منطقه گرگانMentha piperita و نعنا فلفلی  Thymus vulgar ، آويشن O. majorana، مرزنجوش  Origanum vulgareهای دارويی مرزنجوش¬بررسی امکان کشت گونهمحمدعلی دری1236318

گياه شناسیگيالناستان گيالن- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران ايوب مرادی1245524
بانک ژنلرستاناستان لرستان - Onobrychis sativaارزيابی و تکثير بذر جمعيت های متحمل به بيماری سفيدک سطحی در اسپرس زراعی  کرم سپهوند1256206
گياه شناسیلرستان(غرب اشترانکوه)استان لرستان - (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران محمد مهرنيا1265524
حمايت وحفاظتمازندران(مازندران)در ايران (.Salix spp)بررسی آفات و بيماريهای گونه های مختلف بيد حسن بريمانی ورندی1275757
 مرتعمازندران(مازندران)ارزيابی جمعيت های مهمترين گندميان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورحسن قليچ نيا عمرانی1285658
 مرتعمازندران(Onobrychis altissimaجهت بررسی کشت و استقرار گونه  )استان مازندران - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی حسن قليچ نيا عمرانی1296104
گياه شناسیمازندراناستان مازندران- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران سيروس صابرآملی1305524
 گياهان داروئی و محصوالت فرعیمازندران(مناطق بنفشه ده نور و پشت کوه ساری: مطالعه موردی)در استان مازندران  (Melissa officinalis)بر عملکرد گياه دارويی بادرنجبويه  (Mentha piperita)بررسی و مقايسه ی تأثير روشهای تک کشتی و کشت مخلوط با نعناع فلفلی سيروس صابرآملی1316209

 جنگلمازندران(قطعه شاهد منطقه هفت خال: مطالعه موردی)ارزيابی تنوع گياهان و بی مهرگان خاکزی در مراحل تحولی راشستان های مازندران شيرزاد محمدنژادکياسری1325936
 جنگلمازندران(جنگلکاری های منطقه نکا: مطالعه موردی)در جنگلکاری های پهن برگ و سوزنی برگ پايين بند مازندران براساس تعيين توان اکولوژيک  (تنک کردن)ارزيابی دو شيوه عمليات پرورشی شيرزاد محمدنژادکياسری1336207
 مرتعمازندران در استان مازندرانTrifolium pratenseبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیفرهاد آژير1346104
 مرتعمازندران  در استان مازندرانVicia subvillosaبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیفرهاد آژير1356104
 مرتعمازندران( Onobrychis sintensiveجهت بررسی کشت و استقرار گونه )استان مازندران - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی فرهاد آژير1366104
زيست فنآوری  منابع طبيعیمازندراندر جنگلهای باالبند سنگده (Sorbus aucuparia)مقايسه استقرار و رشد نهالهای حاصل از بذر و کشت بافت تيس کامبيز اسپهبدی باروکالئی1375929

 جنگلمازندران      (مازندران ) "واز"جنگلهای مخروبه بلندمازو در جنگل  (احيای مصنوعی ) بررسی و تعيين مناسبترين روشهای غنی سازیکرمعلی ذبيحی1385859
 مرتعمازندران(مازندران)  ارزيابی جمعيت های مهمترين پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رويشی کشورمحمد اکبرزاده1395659
 مرتعمازندران(منطقه لفور )وکاشت گياهان درمراتع ييالقی حوزه باالدست سد البرز  (کپه کاری )پايش وارزيابی بذر کاری محمد اکبرزاده1406007
گياه شناسیمرکزیاستان ايالم- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران حميدرضا ميرداودی1415524
گياه شناسیمرکزیاستان مرکزی- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران حميدرضا ميرداودی1425524
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گياه شناسیمرکزی(مرحله اول) CSRطبقه بندی برخی از گونه های گياهی در استان مرکزی با توجه به تئوری حميدرضا ميرداودی1436394
 مرتعمرکزیفاز اول (منطقه خنداب: مطالعه موردی )بررسی اثر کوتاه مدت آتش سوزی بر تغييرات پوشش گياهی در مراتع استان مرکزی حميدرضا ميرداودی1446640
 مرتعهرمزگان  در استان هرمزگانTaverniera glabraبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیرحمان  اسدپور1456104
 مرتعهرمزگاندر  استان هرمزگان Cryzopogon aucheri(Boiss)بررسی آت اکولوژی گونه ريش زردرحمان  اسدپور1466445
 مرتعهرمزگاندراستان هرمزگان. Atriplex leucoclada Boiss) )بررسی آت اکولوژی گونه سلمکی ساقه سفيد رحمان  اسدپور1476449
حمايت وحفاظتهرمزگاناستان هرمزگان  (غيرمثمر)بررسی و تعيين ميزان خسارت آفات درختان ودرختچه های محسن باوقارزعيمی1483136
حمايت وحفاظتهرمزگانبررسی بيولوژی گونه غا لب برگخوارحراوشنا سا يی دشمنا ن طبيعی وتعيين  کا رايی آنها دراستا ن هرمزگا نمحسن باوقارزعيمی1494286
 مرتعهرمزگان  در استان هرمزگانHelianthemum lippiبررسی کشت و استقرار گونه : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیمحمدامين سلطانی پور1506104
بيابانهمدانشناسايی کانونهای افت سطح ايستابی به منظور مديريت بهينه منابع آب و خاک و بررسی ارتباط آن با وقوع فروچاله ها در دشت فامنين وکبودرآهنگمهدی احمديان1515906
گياه شناسیهمدانفاز دوم- توسعه، تکميل و غنی سازی بيولوژيک باغ گياهان داروئی بوعلی سينای همدانهمايون خيری1525626
 مرتعيزد(Astragalus squarosusجهت بررسی کشت و استقرار گونه   )استان يزد - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی صديقه زارع کيا 1536104
 مرتعيزد در استانهای  يزد و مرکزیSalsola laricinaبررسی کشت و استقرار گونه  : مطالعه موردی- بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمیصديقه زارع کيا 1546104
گياه شناسیيزداستان يزد- (فاز اول)تورانی - مطالعه جامعه شناسی گياهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشی ايران علی ميرحسينی1555524
 مرتعيزد(Astragalus kahircusجهت بررسی کشت و استقرار گونه   )استان يزد - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی محمد ابوالقاسمی1566104
 مرتعيزد(Ferula tabasensisجهت بررسی کشت و استقرار گونه   )استان يزد - بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی محمدتقی زارع1576104
گياه شناسیيزدايجاد و بررسی کلکسيون گياهان داروئی مناطق بيابانی ايرانمهدی سلطانی1585692
حمايت وحفاظتيزد(يزد)جمع آوری و شناسايی حشرات بذرخوار گون های مرتعی ايران و پارازيتوئيدهای آنهامهدی شمس زاده1595526


