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 سوابق تحصيلی 

 دانشکده ی کوير شناسی-سمناندانشگاه گرايش بيابانزدايی،  -ابع طبيعیدکتری تخصصی مهندسی من 

                                                      21/11عدل: م

های ميکوريزی آربسکوالر  های زيستی خاک تحت مديريت چرا و جداسازی قارچ: ارزيابی برخی شاخصموضوع پايان نامه

 )مطالعه موردی: سايت خشکه رود( Salsola laricinaهای ميکوريزی با هدف استقرار نهال

 دانشکده ی کوير شناسی-گرايش بيابانزدايی، دانشگاه سمنان -کارشناسی ارشد منابع طبيعی 

بررسی پديده خشکيدگی در اکوسيستم جنگل بلوط حاج بختيارايالم با استفاده از زيست رديابی فلزات : موضوع پايان نامه

 سنگين موجود در ريزگردها

 11.12معدل:

 مرتع و ابخيزداری -ليسانس مهندسی منابع طبيعی 

 حل اخذ مدرک : دانشگاه  دولتی ماليرم

با استفاده از شاخص بارش  عنوان پروژه ی کارشناسی: پايش، پهنه بندی و بررسی ويژگی های خشکسالی در استان ايالم

 SURFER( و نرم افزار SPIاستاندارد شده )

 ی تجربی ديپلم رشته 

  کشور و دانشجوی ممتاز مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه سمنان استعدادهای درخشانعضو 
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 غل: ش 

 موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور -مدير فنی آزمايشگاه اکوفيزيولوژی بخش تحقيقات جنگل

 

 ايو منطقه هاي پژوهشی ملیهمکار طرح 

 

 مجری سمت عنوان طرح رديف

تاريخ 

شروع 

 همکاری

تاريخ 

 پايان

 طرح

و کد  محل اجرا

 مصوب

1 
های فيزيکی و سنجش و پايش ويژگی

شيميايی خاک و عناصر برگ با تأکيد بر 

 های زاگرسپديده زوال بلوط در جنگل

 همکار

 اصلی

 محمد

زادهمتينی  
1217 1823 

مؤسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

0-09-09-061-

970623 

های ميکوريز جداسازی و شناسايی قارچ  3

آربوسکوالر و توليد نهال های ميکوريزی سه 

،  Astragalus squarrosus گونه

Astragalus effuses و Astragalus 

podolobus 

 همکار

 اصلی
یناديا کمال  1217 1821 

مؤسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

2-09-09-014-

970091 

های ارزيابی همزيستی و غنای قارچ 2

های آربسکوالر در اکوسيستمميکوريزی 

رويشی استپی، نيمه استپی، ماندابی و 

 زارعلف

 همکار
 محمد

زادهمتينی  
1212 1211 

مؤسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

12-09-09-9353-

93005 

8 

بررسی تغييرات برخی ويژگيهای زيستی 

 سوزی در رويشگاه سيراچالخاک در اثر آتش
 همکار

 محمد

زادهمتينی  
1212 1217 

مؤسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

12-09-09-9355-

93004 

مؤسسه تحقيقات  1217 1212 محمد همکارارزيابی برخی عوامل زيستی خاک در  1
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های رويشی استپی، نيمه استپی، اکوسيستم

 زارماندابی و علف

زادهمتينی جنگلها و مراتع  

 کشور

12-09-09-9353-

93004 

ميکوريز آربسکوالر چند  ارزيابی همزيستی 3

ای زاگرسی ی مختلف درختی و درختچهگونه

های ميکوريزی سه )فاز دوم( و توليد نهال

 ی محلب، کيکم و گالبی وحشیگونه

 همکار
 محمد

زادهمتينی  
1212 1217 

مؤسسه تحقيقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

زراعت،  (تاثير کاربری های مختلف زمين  7

باغداری و  جنگلکاری با گونه های بومی و 

بر ذخيره کربن، نيتروژن و  ) غير بومی

ساختمان خاک در اراضی جنوب شهرستان 

  سمنان

عليرضا  همکار

 مشکی
 دانشگاه سمنان 1213 1211

 کاشته درختی های گونه برخی تاثير بررسی 1

 خواص بر ترکيبی و خالص صورت به شده

: موردی مطالعه) خاک شيميايی و فيزيکی

  سمنان سوکان جنگلی پارک

 ضادکترعلير همکار

 مشکی
 سمنان دانشگاه،  1218 1212

 

 

 مشاور پایان نامه 

مطالعه موردی رويشگاه سيراچال البرز،  -ارزيابی شرايط زيستی خاک رويشگاه ارس دو سال پس از آتش سوزی 1

 (1213)خاتمه  نسيم باقری، دانشگاه سمنان

 

 مقاالت علمی پژوهشی 

رحيمی ، ارزيابی برخی فلزات  محمد و  مقدم انصافی طاهره ، یمشک عليرضا ،  زاده متينی محمد نوری، الهام 1

سياه ايالم، مطالعه موردی: رويشگاه مله (Quercus brantiiسنگين در ريزگردها و روند جذب آنها توسط برودار )

 .1، صفحه 8شماره  32جلد  -111( ،1218صنوبر ايران ) پژوهشی تحقيقات جنگل و -فصلنامه علمی 

ای درختان رحيمی ، وضعيت تغذيه محمد و  مقدم انصافی طاهره ، زاده متينی محمد ، مشکی عليرضا ، نوری الهام 3

 ،سياه ايالم( ها )مطالعه موردی: رويشگاه ملهبا ضعف و خشکيدگی آن ( و ارتباط آنQuercus brantiiبرودار )
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 .112-121، 3ی  شماره ،2 ی دوره ، (1218) تابستان کوهستانی، های بوم زيست از حفاظت ی فصلنامه

تغييرات الگوی ذخيره کربن خاک در رابطه با تغييرات فيزيکی و  ،،  نداسليمان دهکردی الهام نوری، عليرضا مشکی 2

ی علمی مجلهپارک جنگلی سوکان سمنان( ،و اقاقيا )مطالعه موردی:  های کاجکاریشيميايی خاک در جنگل

 .388-312، 3ی  شماره ، 31جلد  ، (1213)، پژوهشی جنگل و صنوبر ايران

8 Elham Nouri; Alireza Moshki; Mohammad Matinizadeh; Aliasghar Zolfaghari; Saeede Rajaei, Symbiosis 

relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on 

improving plant growth parameters, Rostaniha Journal (Botanical Journal of Iran),(2018), Volume 

19, Issue 2, Page 113-129.  

 هایدر تنوع قارچ راتييتغ .يیرجا دهيسع، یذولفقار اصغر یعل ، زاده متينی محمد ، مشکی عليرضا ، نوری الهام 1

 قاتيتحقی علمی پژوهشی . مجلهسطوح مختلف چرا در مراتع ريآنها تحت تاث یستيآربسکوالر و همز یزيکوريم

 .3-37، شماره 1211. نوبت چاپ در تابستان رانيا ابانيمرتع و ب
 

 

 مقاالت علمی ترویجی 

ارزش قارچهای ميکوريزی . بختياری شهاب و  نوری الهام ، عليزاده طاهره ، خوشنويس مصطفی ، متينی زاده محمد 1

ی مجله، ( .Celtis caucasica Lی موردی گونه ی داغداغان)همزيست برای گونه های مختلف گياهی، مطالعه

 .83-81،ص 3، شماره 1213ترويجی طبيعت ايران،سال  -علمی

چرا در  تيرينقش مد. يیرجا دهيسع، یذولفقار اصغر یعل ، زاده متينی محمد ، مشکی عليرضا ، نوری الهام 3

ترويجی  -ی علمیمجله، آربسکوالر یزيکوريم یبا قار چها ( Salsola laricina Pall.) گونه سالسوال یستيهمز

 .23-21،ص 1، شماره 1217طبيعت ايران،سال 

 

 

 ملی و بين المللی کنفرانسی داخلی مقاالت 

ارزيابی برخی عناصر مهم  ،رحيمی محمد و  مقدم انصافی طاهره ، یمشک عليرضا ، زاده متينی محمد نوری، الهام 1

ارديبهشت  ،پوشش درختان سالم و خشکيده بلوط ، همايش بين المللی گاهشناسی درختی ساریدر زير تاج خاک

1213. 

 آلی کربن ی ديناميکمقايسه ،و محمد رحيمی ، طاهره انصافی مقدم ، عليرضا مشکی محمد متينی زاده الهام نوری، 3

در زير تاج پوشش درختان خشکيده و سالم بلوط )مطالعه موردی :جنگل حاج بختيار ايالم(،  خاک کل نيتروژن و

 .1213ارديبهشت  ،همايش بين المللی گاهشناسی درختی ساری

و کويری ايران و نقش آن در  بررسی صنايع دستی در مناطق بيابانی پور، عبدی مريم ،نوری الهام کيانيان،  محمدکيا 2

توسعه ی پايدار در کنفرانس ملی راهکارهاای دستيابی به توسعه ی پايدار در بخش های کشاورزی،منابع طبيعی و 

 .1211اسفند ماه  ،محيط زيست در تهران

طق بيابانی و بررسی پتانسيل های گردشگری در منا، نوری الهام براه، چشم فاطمه دژالون، ليال کيانيان،محمدکيا 8
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کويری ايران با هدف کمک به توسعه ی پايدار)مطالعه ی موردی شهرستان فردوس ،خراسان جنوبی( در کنفرانس 

 ،منابع طبيعی و محيط زيست در تهران ملی راهکارهاای دستيابی به توسعه ی پايدار در بخش های کشاورزی،

 .1211اسفند ماه 

اهميت آب باران از ديدگاه دين مقدس اسالم و مديريت آن در الگوی  ،ليال دژالون ،الهام نوری محمدکيا  کيانيان، 1

اسالمی ايرانی پيشرفت و افزايش توليد ملی در کنفرانس ملی راهکارهاای دستيابی به توسعه ی پايدار در بخش های 

 .1211اسفند ماه  منابع طبيعی و محيط زيست در تهران کشاورزی،

ی موردی )مطالعه بررسی اثر تغيير اقليم بر خشکسالی ،نوری الهام، بيات زهرا، رحيمی محمد، دهکردی سليمان ندا 3

 .1213مهر 11و 12:دشت شهر کرد(، کنفرانس چالشهای سازگاری با تغيير اقليم و راهکارهای کاهش سوء آن،

زيست محيطی طوفان های چالش ها و اثرات  ، ندا سليمان دهکردی،الهام نوریمحمد رحيمی،  مسلم اسدی، 7

 .33/3/1211مديريت عوامل و پيامدها در لرستان ، گردوغباردر اولين همايش بين المللی ريزگردها،

پيش آگاهی و هشدار سريع طوفان های گردوغباردر  ، ندا سليمان دهکردی،الهام نوریمحمد رحيمی،  مسلم اسدی، 1

 .33/3/1211پيامدها در لرستان،مديريت عوامل و  اولين همايش بين المللی ريزگردها،

 در بلوط درختان روی بر سنگين فلزات آلودگی اثرات رديابی ،زاده متينی محمد، نوری الهام ،مقدم انصافی طاهره 1

 .، تهران11بهمن  37و 33، بحران جامع مديريت المللی بين کنفرانس ايالم، هشتمين تحقيقاتی جنگل

 و ابتدا در خاک و گياه های کننده آلوده ارزيابی و مقايسه ،زاده متينی محمد، نوری الهام ،مقدم انصافی طاهره 12

 مديريت المللی بين کنفرانس ، هشتمين(ايالم بختيار حاج تحقيقاتی جنگل: موردی مطالعه)رويش فصل انتهای

 .، تهران11بهمن  37و 33،بحران جامع

 

 

 شرکت در کارگاه هاي علمی و پژوهشی 

 1213-موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور –سنجش همزيستی قارچ های آربسکوالر  1

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و -و مقدمه ای بر متاژنوميکس خاک  PCR –از خاک  DNAاستخراج  3

 1213-بيوتکنولوژی

پژوهشگاه ملی -و مقدمه ای بر متاژنوميکس خاک  PCR –از خاک  DNAبخش اجرايی کارگاه استخراج  2

 1213-مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی

 1213-دانشگاه تربيت مدرس -کسب و کار در شرکت های دانش بنيان 8

1 High Throughput Sequencing Course: Analysis of microbial community using 

amplicon data from HTS: program SEED 2.x- Institute of Microbiology of the CAS, 

v. v. i. Prague, Czech Republic. 2018 
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 مهارت ها و فعاليت ها   

شماره گواهی  تاريخ دوره 

 نامه

مرجع تاييد 

 کننده

 شگاهيآزما جيدر نتا تيفيک نيتضم 1

1217 

2133733 

جهاد وزارت 

-یکشاورز

 قاتيسازمان تحق

 جيآموزش و ترو

-یکشاورز

موسسه آموزش 

 یعلم یعال

و  یکاربرد

جهاد  یمهارت

 یکشاورز

بر اساس  شگاههايآزما تيفيک ستميس یداخل یزيمم 3

 ISO/IEC17025استاندارد 

2121328 

 2121281 هياول یامداد و کمکها 2

 2112112 (یفنون مذاکره )چندرسانه ا 8

 2311318 آزمون یو روش ها ندهايفرآ یصحه گذار 1

 2381273 شرفتهيپ نتيپاورپو 3

 2321888 داتيتهد تيريعامل در مد ريکاربرد اصول پدافند غ 7

 2321122 انيدانش بن یو مقررات شرکت ها نيبا قوان يیآشنا 1

 2321288 یمنشور حقوق شهروند 1

 EXCEL 2737132با نرم افزار  يیآشنا 12

 2113882 (ی)چندرسانه ا یاخالق حرفه ا 11

13 google earth 

1213 

2288118 

12 GPS 2871233 

 2238188 یذهن یتهايشناخت ظرف 18

 2282821 یشگاهيآزما زاتيتجه ونيبراسيکال 11

 2213128 آزمون یشگاههايدر آزما تيعدم قطع نيتخم 13

  یعيمنابع طب یشيهم اند 17

 

 


