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 فعالیت های تحقیقاتی

 

 طرح های پژوهشی

 عنوان طرح / پروژه ردیف

سمت در 

اجراي طرح 

 /پروژه

 مجري قزوين استان شمالي مناطق هاياکوسيستم و گياهان حفاظتي جايگاه تعيين طرح 1

2 
 ، گياهان اول، فاز) موسسه ژن بانک در آنها نگهداري و لرستان استان بومي گياهان بذور شناسايي و آوريجمع طرح

 (.نادر و انحصاري
 مجري

 مجري فارس استان -ايران علفزار و استپي نيمه استپي، ايھ اکوسيستم در خاک بذر بانک اکولوژي طرح 3

 مجري (قزوين) الموت -ايران علفزار و استپي نيمه استپي، ايھ اکوسيستم در خاک بذر بانک اکولوژي طرح 4

5 
 هيرکاني هاي رويشگاه انحصاري و بومي(اي بوته و اي درختي،درختچه) چوبي هاي گونه آوري جمع طرح همکار و مجري

 )خاتمه يافته ( (اول فاز) ايران ملي شناسي گياه باغ بيولوژيک سازي غني منظور به زاگرس و
 مجري

6 
 گياهان: اول فاز) موسسه ژن بانک در آنها نگهداري و کشور جنوبي استانهاي بومي گياهان بذور شناسايي و آوريجمع

 (.نادر و انحصاري
 همکار

 همکار .ايران علفزار و استپي نيمه استپي، هاي اکوسيستم در خاک بذر بانک اکولوژي 7

 همکار .ايران ملي شناسي گياه باغ زاگرس قطعة گياهي هاي گونه سازي غني 8

 همکار .ايران ملي شناسي گياه باغ اي صخره قطعة گياهي هاي گونه سازي غني 9

 همکار .ايران ملي شناسي گياه باغ اروپا کلکسيون گياهي هاي گونه سازي غني 11

 همکار .ايران ملي شناسي گياه باغ ژاپن و چين مجموعه گياهي هاي گونه سازي غني 12

13 
 شناسيگياه باغ(  هکتاري چهارده)  شاکاي چنگل قطعه در(اي درختچه و درختي جمله از) گياهي هايگونه سازيغني

 .ايران ملي
 همکار

 همکار .ايران ملي گياهشناسي باغ در گوشتي گياهان گونه هاي تنوع افزايش 14

15 
 گياهشناسي باغ در آنها استقرار بررسي و پيازي باغ در ايران بومي دار ريزوم و دار غده, پيازدار گياهان کلکسيون تکميل

 .ايران ملي
 همکار

 همکار ( .سوم فاز) ايران معطر گياهان اسانس متشکله ترکيبات بررسي 16

 همکار . ايران مرزه هاي گونه سيتوژنتيکي مطالعه 17

18 
 هيرکاني هاي رويشگاه انحصاري و بومي(اي بوته و اي درختي،درختچه) چوبي هاي گونه آوري جمع طرح همکار و مجري

 (اول فاز) ايران ملي شناسي گياه باغ بيولوژيک سازي غني منظور به زاگرس و
 همکار

 همکار .ايران( Satureja) مرزه انقراض معرض در يا و نادر هاي گونه برخي احياء و تکثير امکان بررسي طرح اصلي همکار 19

21 
 ملي گياهشناسي باغ در پايه کم و نادر اي درختچه و درختي هاي گونه از تعدادي ازدياد روش بهترين تعيين و تکثير

 .ايران
 همکار

 همکار .ايران ملي شناسي گياه باغ صنعتي و دارويي گياهان کلکسيون در آنها استقرار بررسي و ايگونه تنوع افزايش 21

 همکار .ايران ماندابي هاي رويشگاه اکولوژيک شرايط بررسي و مطالعه 22

23 
 گياهان کلکسيون وکاشت واستقراردرمجموعه ايران در(Salvia spp) گلي مريم آوري گونه هاي مختلف گياه جمع

 .دارويي باغ گياهشناسي ملي ايران
 همکار

 



 

 

 

 

 انتشارات علمی

 ISIمقاالت کامل علمی پژوهشی، 

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان مقاله

نسترن جلیلیان، مصطفی نعمتی  7931 طبیعت ایران در ایران Silene parrowianaجایگاه حفاظتی گونه انحصاری 

پیکانی، جواد محبی، زیبا جم زاد و 

 عادل جلیلی

 7جلد 7931 طبیعت ایران شش گونه انحصاری مرزه در ایران جایگاه حفاظتی

 7شماره 

 

و  جواد محبی، زیبا جم زاد

 غالمرضا بخشی خانیکی

 

 مقاالت کنگره کامل

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان مقاله

Conservation strategies for rare and end 

endangered medicinal and aromatic plants 
 همایش بین المللی استرالیا

 39مرداد 

Jamzad, Z, 

Charkhchian, MM, 

Hatami, A, Pormirzaii, 

A, Hasani-nejad, M, 

Araghi, MK, Mohebi, J, 

Maroofi, H, Safikhani< 

K, Ahmadi, S. 

 مقاالت کنگره چکیده

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان مقاله

 مجموعه گیاهان خارجی در باغ گیاه شناسی ملی ایراناحداث 
نخستین همایش باغ 

 39 آبان گیاهشناسی ملی ایران

جواد محبی، سید جالل 

 هاشمی، محمد علیمرادي
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