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تحصیالت

)17/18معدل - واحد الهیجان-انشگاه آزاد سالمی(د1387التحصیل فارغ- جنگلداري-دسی منابع طبیعیکارشناسی مهن

دانشکده - یالن(دانشگاه گ1391التحصیل فارغ- شناسی و اکولوژي جنگلجنگل-کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

)40/17معدل -سرامنابع طبیعی صومعه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان)(1397ورودي- دانشجوي دکتري علوم زیستی جنگل

کاريسوابق

کنونتا1387از سال جنگلتحقیقاتاکوفیزیولوژي و بیوتکنولوژي کارشناس آزمایشگاه 

تاکنون1392جنگل از سال بخش میکوریز آربسکوالر تحقیقاتی گلخانه کردناداره 

کنونتا1397از سال جنگلتحقیقاتاکوفیزیولوژي و بیوتکنولوژيمدیر کیفیت آزمایشگاه

هاي خاتمه یافتههمکاري در طرح

- 1391،هاي مریوانهاي بلوط در جنگلهاي فیزیولوژیکی جست گروهها بر برخی شاخصتأثیر تیمارهاي پرورشی جست گروه-1

) همکار(1393

هاي میکوریزي زاگرسی (فاز دوم) و تولید نهالاي ي مختلف درختی و درختچهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر چند گونه-2

(همکار)1395- 1392،ي محلب، کیکم و گالبی وحشیسه گونه

هاي هیرکانی (فاز دوم) و تولید اي جنگلي مختلف درختی و درختچهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر چند گونه-3

)ارهمک(1395- 1392،ي ملج و بارانکهاي میکوریزي دو گونهنهال

)همکار(1397-1393،سوزي در رویشگاه سیراچالهاي زیستی خاك در اثر آتشبررسی تغییرات برخی ویژگی-4

)همکار(1396-1393،زارهاي رویشی استپی، نیمه استپی، ماندابی و علفارزیابی برخی عوامل زیستی خاك در اکوسیستم-5

زار، ندابی و علفهاي رویشی استپی، نیمه استپی، مادر اکوسیستمهاي میکوریزي آربسکوالر ارزیابی همزیستی و غناي قارچ-6

)همکار(1393-1396



1391- 1388شد گیاهان، هاي افزایش دهنده رول با کمک باکتريهاي برودار و ويمانی نونهالبررسی افزایش رشد و زنده-7

(همکار)

علفزارها (مطالعه موردي پارك ملی خبر و روچون استان هاي استپی، نیمه استپی و بررسی تنوع میکروبی خاك اکوسیستم-8

(همکار)1396-1393،کرمان)

در دست اجراهاي همکاري در طرح

، هاي زاگرسجنگلهاي فیزیکی و شیمیایی خاك و عناصر برگ با تأکید بر پدیده زوال بلوط درسنجش و پایش ویژگی-1

(همکار)تا کنون01/07/1397

(همکار)تا کنون01/07/1397، زاگرسرویشیناحیهبلوطهايزیستی در جنگلهايارزیابی برخی شاخص-2

در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتريدانشجوییهاينامهپایانهمکاري در 

ISIدر چاپ شدهمقاله

1- Effects of different treatments on the germination of wild pear (Pyrus glabra) seeds and their peroxidase,

amylase, and catalase reactions. 2012. Touran Feyzi Kamareh* Anoushirvan Shirvany, Mohammad

Matinizadeh, Vahid Etemad, Mostafa Khoshnevis and Tahereh Alizadeh, Journal of Medicinl Plants Research,

6(45): 5669-5676.

پژوهشی- مجالت علمیمقاالت چاپ شده در 

راشجنگلتحولیمختلفمراحلدرخاكشیمیاییهايویژگیازبرخیوآزاورهودهیدروژنازهايآنزیمفعالیتتغییرات-1

زاده و کامبیز محمد متینی-*علی صالحی- زادهطاهره علی. 1392،)رضوانشهرشهرستانحوزههايجنگل: مورديمطالعه(

.347-337: 3جنگل ایران. طاهري آبکنار.

Lonicera(شنریزوسفرخاكهايآنزیموپتاسیموفسفرنیتروژن،غذاییعناصربامیکوریزيهمزیستیرابطۀ-2

nummulariifolia (طاهره- آرمندنگین- خوشنویسمصطفی-*زاده متینی. محمد1394اردل، چهارطاقرویشگاهدر

.340- 329: 3جنگل ایران. آبادي. شمسفرشتهزاده وعلی

طاهره . 1395رضوانشهر، راشتحولی جنگلمختلفمراحلدرخاكفیزیو شیمیاییخصوصیاتوفسفاتازفعالیتتغییرات-3

.460-3:453. هاي چوبجنگل و فرآوردهعلی صالحی و کامبیز طاهري آبکنار.- زادهمحمد متینی- *زادهعلی

. مریم 1397در عملیات احیاي جنگلهاي بلوط (مطالعه موردي: ایستگاه گاران، مریوان)، هاي رشدامکان استفاده از باکتري-4

زاده و مهدي پورهاشمی. جنگل زاده، محمد متینیزاده حالج، طاهره علیمصطفی خوشنویس، محمد حسین صادق-*تیموري

.371- 361: 3ایران. 



ترویجی-علمیمجلهچاپ شده در مقاله

، )Celtis caucasicaداغداغان (موردي: گونهمطالعهمختلف گیاهی؛هايگونهبرايهمزیستمیکوریزيهايقارچارزش-1

): 1(2بختیاري. مجله طبیعت ایران. شهابونوريالهام-زادهعلیطاهره- خوشنویسمصطفی-*زاده متینی. محمد1396

42-45.

هاهمایشمقاالت چاپ شده در 

–زادهمحمد متینی.1388، هاي خاك در رویشگاه ارس در کندرق خلخالبر روي فعالیت آنزیمتاثیر فصل و تاج پوشش -1

، تهران.دومین همایش ملی میکروبیولوژي کاربردي ایران.زادهطاهره علی-علی قاسمی-مریم تیموري- مصطفی خوشنویس

مطالعهگیالناستانغربراشستان درجنگلدرتحولیمختلفمراحلدرخاكشیمیاییوفیزیکیهايویژگیتغییرات-2

پژوهشی- علمیهمایشزاده. دوازدهمینمحمد متینی–علی صالحی -زاده. طاهره علی1391، تالش)رزه(منطقهموردي:

گیالن. دانشگاه

، تان گیالن) در غرب اسFagous orientalis. lipskeyاز در مراحل تحولی جنگل راش (هاي دهیدروژناز و اورهتغییرات آنزیم-3

المللی زیستی ایران دانشگاه کنفرانس بین5کنفرانس سراسري و 17. علی صالحی-زادهمحمد متینی-زادهطاهره علی. 1391

.باهنر کرمان

.Fagous orientalisنخورده راش (تغییرات اسید و آلکالین فسفاتاز در گرادیان عمق خاك در جنگل دست-4 lipskey در منطقه (

المللی زیستی کنفرانس بین5کنفرانس سراسري و 17علی صالحی. -زادهمحمد متینی-زادهطاهره علی. 1391، رزه تالش

.ایران دانشگاه باهنر کرمان

ابراهیم شریفی -زاده. محمد متینی1391هاي آربسکوالر، فسفاتازها و فسفر در ریزوسفر دو گونه آویشن، ي قارچمقایسه-5

زیستی کنفرانس بین المللی5کنفرانس سراسري و 17زاده. طاهره علی-پورمصطفی گلی-کمرهتوران فیضی-آشورآبادي

نایران دانشگاه باهنر کرما

آموزشیهايکارگاه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان-تخصصی آنزیم اسید فسفاتاز خاكتدریس در کارگاه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان- فسفاتاز خاكآلکالینتخصصی آنزیم تدریس در کارگاه

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- هاي میکوریز آربسکوالرشرکت در کارگاه آموزشی قارچ


