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 طرحهای تحقيقاتي

 های هیركانیشرایط اكولوژیکی سه گونه درختی جنگلبرخی  رسی ارتباط تغییرات آناتومیکی بابر  -1

Quercus castaneifolia and Alnus subcordata)  .(Buxus hyrcana, مجری(

 4836ثبت شماره مسئول(.

تنگ -پرتکی ی)سایتها یزد استان علفزار و استپی نیمه استپی، اكوسیستمهای در خاک بذر بانک اكولوژی -4

 1810-01-11 ثبت شماره ()مجری زیر پروژه ملی(. چنار

 بختیزاری  و چهارمحزال  اسزتان  علفززار  و استپی نیمه استپی، اكوسیستمهای در خاک بذر بانک اكولوژی -1

  1810-01-1 ثبت شماره غارک( )مجری زیر پروژه ملی(. قلعه )سایت

)همکزار پزروژه    ایزران ( Wetland)یشگاههای مانزدابی مطالعه و بررسی شرایط اكولوژی رو پروژه ملی -8

 1018-0111 ثبت شماره .ملی(

 .P. deltoides و Populus nigra صنوبر برتر كلن چهار گونهای درون و بین تالقی از دورگ تولید -1

 .1848-01-1ثبت شماره

 کتاب

 ح.،  تبار فیروزجایی،عربر.، م حبیبی،ع.،  فخریان، ه.، كنشلو،ح.،  خانی،حسین م.، عراقی،ع.،  جلیلی، -1
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شماره  تأمین پایدار مواد لیگنو سلولزی ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور،

 .صفحه 111 ،181انتشار 

، ع.، سفیدكن ،قمری زارع ی.، عصری، ب.، ،حمزه .،، رعظيميعباس .،م ، ربیعی،، ف، قاسمیع. جلیلی، -4

-ر. و كالفی، سح.، ناصری، ح ،ک.، اكبرپوریساقی ،ت.، ساعدیس ،ح.، میرحاجی ،ف.، آذرنیوند

انتشارات مؤسسه تحقیقات . .Artemisia L  تکامل و بیوجغرافیای درمنه ،اكولوژی. 1108ی. 

  .صفحه 801، 801 ،818انتشار شماره  جنگلها و مراتع كشور،
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Falczuk, V. l, Guerrero-Campo, J., Hynd, A., Jones, G., Kowsary, E., 

Kazemi-Saeed, F., Maestro-Martı´nez, M., Romo-D ı´ez, A., Shaw, S., 

Siavash, B., Villar-Salvador, P. & Zak, M.R. 4006. The plant traits that 

drive ecosystems: Evidence from three continents. Journal of Vegetation 

Science, 11: 491-806. 

 

4- Hodgson, J.G., Sharafi, M., Jalili, A., Díaz, S., Montserrat-Martí, G., Palmer, 

C., Cerabolini, B., Pierce, S., Hamzehee, B., Asri, Y., Jamzad, Z., 

Wilson, P., Raven, J.A., Band, S.R., Basconcelo, S., Bogard, A., Carter, 

G., Charles, M., Castro-Díez, P., Cornelissen, J.H., Funes, G., Jones, G., 

Khoshnevis, M., Pérez-Harguindeguy, N., Pérez-Rontomé, M.C., 

Shirvany, A., Vendramini, F., Yazdani, S., Abbas-Azimi, R., Boustani, 

S., Dehghan, M., Guerrero-Campo, J., Hynd, A., Kowsary, E., Kazemi-

Saeed, F., Siavash, B., Villar-Salvador, P., Craigie, R., Naqinezhad, A., 

Romo-Díez, A., de Torres Espuny, L. and Simmons, E. 4010.  Stomatal 

vs. genome size in angiosperms: the somatic tail wagging the genomic 

dog? Annals of Botany, 101: 178–136. 

 

8- Jalili, A., Rabie, M., Azarnivand, H., Hodgson, J.G., Arzani, H., Jamzad, Z., 
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101. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hodgson%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharafi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jalili%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%ADaz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montserrat-Mart%C3%AD%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cerabolini%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierce%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamzehee%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asri%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamzad%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raven%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Band%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basconcelo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bogard%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charles%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castro-D%C3%ADez%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cornelissen%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Funes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khoshnevis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Harguindeguy%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Rontom%C3%A9%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shirvany%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vendramini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yazdani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbas-Azimi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boustani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boustani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dehghan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerrero-Campo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hynd%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kowsary%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazemi-Saeed%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazemi-Saeed%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siavash%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villar-Salvador%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Craigie%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naqinezhad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romo-D%C3%ADez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Torres%20Espuny%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simmons%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20375204


 داخلي در مجالت شدهمقاالت منتشر

 

6- Abbas - Azimi, R., Jamzad, Z., Sefidkon, F. and Bakhshi – Khaniki, Gh. 

4004. The potential value of phytochemical and micromorphological 

characters in Tanonomic treatment of genus Vitex L. (Lamiaceae). Iran. 

Journ. Bot, 14 (1): 11-81. 

1- Jamzad, Z., Abbas-Azimi, R. and Dehghan, M. 4004. Pollen morphology 

and staminal structure in Salvia and Zhumeria (Lamiaceae); Rostaniha, 

Vol. 7 (supp4). 

4- Razaz, M., Naqinezhad, A., Otaghvari, AM., Colagar, AH. and Abbas-

Azimi, R. 4011. Comparative Anatomy of Carpinus orientalis Mill. 

(Betulaceae) populations in Iran. J. Genet. Resour, 1(1): 61-16.  

 

شناسایی تركیبهای شیمیایی . 1181ر. ، ز. و بخشی خانیکی، غ ف.، جم زاد، سفیدكن ،ر.، عظيميعباس -7

پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر  -فصلنامة علمی .در ایران Vitexهای اسانس گونه

 .11-48(: 1) 44 ،ایران

-مطالعه ویژگیهای آناتومیکی گونه .1188 و بهنام حمزه..ر عظيمي،عباسح ،  ک ، آذرنیوند، ساعدی، -8

پژوهشی تحقیقات -فصلنامة  علمی .در استان آذربایجان (.Astemisia L)ی از جنس درمنه یها

 .888-818 (:8) 11 ،مرتع و بیابان ایران

های تشریحی . اثر عوامل اقلیمی بر ویژگی1101و دهقان، م.  .عظيمي، رعباس .،عصری، ی .،ربیعی، م -0

 ،گیاهیشناسی (. مجله زیستArtemisia sieberi Besserهای درمنه دشتی )تبرگ در جمعی

8 (11 :)18-81.  

. تاثیر برخی عوامل محیطی 1101پ. ،. و صالحی شانجانیر ،عباس عظيميع.،  ،كالگری، م.، جلیلی -11

 –(. فصلنامه علمی.Populus euphratica Oliv)بر صفات ریخت شناسی برگ گونه پده  

 .181.-110(: 1) 44تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، پژوهشی

 و اسانس های شیمیاییتركیب مقایسه .1108جایمند، ک.  كامکار و رضایی، م.ب. .، عظیمی، رعباس -11

گلدهی.  و رویشی دو مرحله ( در.Mentha x piperita Lگونه نعنا فلفلی ) برگ آناتومی

 .48-11: (8) 1، فصلنامه اكوفیتوشیمی گیاهان دارویی

تاثیر پذیری متغیرهای كمی برگ درخت زبان  .1101.ر ،عباس عظيميع. و  ،ف.، جلیلی ،رشیدی -14

نشریه تحقیقات جنگل  .های شهریاز برخی آالینده (.Fraxinus rotundifolia Mill)گنجشک 

 .44-11(: 1) 41 .و صنوبر ایران

 سردة در برگ و ساقه تشریحی ویژگیهای. 1108ر.  ،عباس عظيميرحیمی، ا.، كامرانی، ا.، عطار، ف. و  -11

Lallemantia 14-1(: 1) 1زیستی، علوم در نوین . یافته هاینعنائیان تیرة از. 



  همایش  

 .L بررسی ساختار میکرومورفولوژیکی و آناتومی ر. .، غ، ز. و بخشی خانیکی جم زاد .،عظيمي، رعباس -14 

Vitex  .المللی زیست شناسی   سیزدهمین كنفرانس سراسری و اولین كنفرانس  بین .1834در ایران

 .دانشگاه گیالن ،ایران

 هایساختمان پرچم و مرفولوژی دانه گرده در گونه. 1181 ، م.و دهقان، ر. عظيميعباس ،ز زاد،جم -11

 .شناسی ایرانچهاردهمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین المللی زیست .Salviaجنس 

 .(سخنرانی (.شهریور 0-8 .، تهراندانشگاه تربیت مدرس

 

14- Calagari, M. and Abbas-Azimi, R. 4003. Variation in Leaf Anatomy among 

Nine Provenances of  Populus euphratica in Iran. Beijing, China. 

REPORT 48rd Session of the International Poplar Commission and 66th 

Session of its Executive Committee. 

و ساقه بررسی آناتومیکی برگ . 1180 ، ع.لطفی قرانی، ر. و عظیمیعباس ی.، عصری،م.،  فلکی، -18 

شانزدهمین كنفرانس . در استان خراسان جنوبیChenopodium و  Atriplexهایی از جنسگونه

. شهریورماه 41-41. دانشگاه مشهد، شناسی  ایرانالمللی زیستسراسری و چهارمین  كنفرانس  بین

 پوستر.

ز مناطق برای فضای سب Vitex pseudo-negundo. معرفی گونه بومی 1101 ، ر.عظيميعباس -18

تحقیقات جنگلها و مؤسسه  ،نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایرانخشک و نیمه خشک. 

 .11صفحه مراتع كشور.

اولین همایش  ی.روغن های مقاومت به خشکی در گزویژگی. 1104 .، رعظيميعباسو  ه. كنشلو، -10

  .شهید مفتح، همدان هکددانشملی گیاهان دارویی و كشاورزی پایدار، كشت ارگانیک و ازدیاد 

بررسی آناتومی . 1104 تاش، ر. . و تمر، رعظیمیعباس .،، عنژاد، ع.، جلیلیس.، نقی ،امجدی زنجانی -41

های هیركانی انعکاسی از شرایط ندمیک پایین بند و میان بند جنگلهای درختی ابرخی از گونه

 دانشکده شهید مفتح.. .همدان ،های محیط زیست ایرانهمایش ملی پژوهشاقلیمی شمال ایران. 

برخی  مهمترین ویژگیهای آناتومی بررسی .1104، ر. عظیمیعباس نژاد، ع.، جلیلی، ع. وم.، نقی ،شرفی -41

های هیركانی شمال ایران در امتداد طول و عرض جغرافیایی. باالبند جنگل های درختیاز گونه

  .دانشگاه اصفهان ،كنگره ملی دانشجویی علوم زیستی

بررسی آناتومی برخی . 1104 .، رعظيميعباس و نژاد، ع.، جلیلی، ع.س.، علیرضا نقی امجدی زنجانی، -44

های هیركانی. كنگره ملی دانشجویی علوم ند جنگلببند و میانهای درختی اندمیک پاییناز گونه

 مهرماه.  سخنرانی. 8و1 .دانشگاه اصفهان ،زیستی
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تنوع ریختی . 1104تاش، ر. ، ر. و تمرعظیمیعباس ع.، ،نژاد، ع.، جلیلییس.، نق ،امجدی زنجانی  -41

 همایش ملی پژوهشهای   .روزنه برگ گونه های درختی پایین بند و میان بند جنگل های هیركانی

 همدان. دانشکده شهید مفتح.  محیط زیست ایران

 Artemisia گیاهان دارویی. بررسی آناتومیکی دو گونه 1108و جلیلی، ع.  ، ر.عظيميعباس -48

campestris L. و beccabunga L.  Veronica.  همایش ملی كشت ارگانیک و ازدیاد اولین

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان.  ،هان داروییگیا

دوره  در طول اسانس شیمیایی تركیبات میزان و آناتومی . مطالعه1108رضایی، م.ب.و  .، رعظيميعباس -41

. دانشگاه نعنا یجشنواره مل نیدومایران.  در (.Mentha piperita L) گونه نعنا تیره رویشی

 سخنرانی.كاشان. 

برگ و ساقه  ایمقایسه تشریح بررسی .1101ی. و یوسفی، م.  عصری، ف.، ،، مجیدی، رعظيميعباس -41 

دومین همایش ملی  .Chenopodiaceae تیره از Agriophyllum ،Corispermum هایجنس

 . ، دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان علوم زیستی

 

 پایان نامه 

. بررسززی تغییززرات 1104ر.  عظیمززی، عبززاسع و  ،نززژاد، ع.ر.، جلیلززینقززی  .،س ،امجززدی زنجززانی -1   

بند شزمال ایزران   بند و پایینمورفولوژی و آناتومی برگ برخی از گونه های درختی جنگل های میان

كارشناسزی  ی . پایان نامزه دانشکده علوم پایه. ندرانزما گاهدانش در امتداد طول و عرض جغرافیایی.

 (.اول تیک و اكولوژی )مشاوردر رشته سیستما ارشد

بررسی تغییرات مورفولزوژی و آنزاتومی    .1104ر.  عظیمی،عباسع و  ،جلیلی ،ع.ر. ،نقی نژاد ،مشرفی. -4 

های باالبند شمال ایران در امتداد طزول و عزرض جغرافیزایی    های درختی جنگلبرگ برخی از گونه

 در رشته سیستماتیک و اكولوژیكارشناسی ارشد ی . پایان نامهدانشکده علوم پایه ،ندرانزما گاهدانش

 (.اول )مشاور

 لوح تقدیر

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری . ISIموسسه اطالعات علمی  - پژوهشگر دارای مقاله پر استناد -1  

ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری كشور، بولتن ششمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران 

 سالن خواجه نصیر. -های بین المللی صدا و سیما كز همایشمر. 1188 .برگزیده كشور

 

https://www.civilica.com/Papers-NCER01=همایش-ملی-پژوهشهای-محیط-زیست-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-NCER01=همایش-ملی-پژوهشهای-محیط-زیست-ایران.html


 .ISCدر علوم جهان اسالم  مقاالت پر استناد :  مقاله گروهی رتبه هفتم كشورالمللیهای بیننشان -4

زرین كمر،  عادل جلیلی، فاطمه (ساله طالیه داران 11هر)معرفی مقاالت پر استناد ایرانی . 1101

ای، بوستانی، مصطفی خوشنویس، شیروانی، كوثری، فرحزا كاظمی سعید، هیونس عصری، بهنام حمز

 .عظیمی ، سعید یزدانی و دهقان عباس انگیزسیاوش، روح بیتا

 

 سخنران برتر مقاله  

 . مطالعه1108رضایی، م.ب.و  .، رعظيميعباس نعنا: یجشنواره مل نیدومبرترین سخنران در  مقاله -1

 Mentha piperita)گونه نعنا تیره رویشی دوره در طول اسانس شیمیایی تركیبات میزان و آناتومی

L.) دانشگاه كاشان.  نعنا یجشنواره مل نیدومایران.  در . 

 

  تا سال ابتدا از اسکوپوس اطالعاتی پایگاه در مؤسسه این پژوهشگران هایمقاله به استناد وضعیت -8

4011 

 باعظیمی  عباس انگیزروح مقاله، هر به استناد تعداد میانگین نظر سنجی از علم هایشاخص از استفاده با

)نشریه خبری، پژوهشی و فناوری، سال  است هداد اختصاص خود به را ها جایگاه برترین 11/108%

 (.1108دوم، شماره یازدهم، بهمن 

 

 های مرتبط با فعاليتهای تحقيقاتي:تخصص

 آناتومی گیاهی -

 (ICDL)وری اطالعات گانه فناهای هفتمهارت -

  SPSS افزارنرم آمار و -

 اصول ایمني در آزمایشگاهها -

 کروماتوگرافي -

 

 

 

  



 

 


