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داخلي و خارجيشر شده در مجالتتفهرست مقاالت من

پرهيزکـار . -۱
.۴۸تا ۴۴صفحه )۱۳۸۱.زمستان ۵۷-۵۶ازندگي شماره پژوهش و س،پژوهشي-علميفصلنامه(

۲-Eucalyptus viminalis      بـا اسـتفاده از مطالعـات آنزيمـي در اسـتان گـيالن .
گيـاه و زيسـت بـوم .    ترويجـي -علمـي (فصـلنامه  پرهيزکار

.)۱-۱۲: ۸۵و بهار ۸۴زمستان ۵و۴شماره 
، پ.، علــي پرهيزکـار . Eucalyptus viminalisاكسـيداز طــي فصـول مختلـف در بـرگ و سرشــاخه     تغييـرات فعاليـت پر  -۳

تحقيقـات جنگـل و صـنوبر    پژوهشـي -علمـي فصلنامه ،
.۳۶۸-۳۷۷: )۳(۱۶، ۸۷ايران، پاييز 

. اخوان، ر.، ثاقب طالبي، -۴
.۳۲۲-۳۳۶: )۲(۱۸، ۸۹تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، تابستان پژوهشي-علميفصلنامه ، پ.پرهيزکارخ.، حسني، م. و 

ـ . -۵ ، پ.، ثاقـب طـالبي، خ.،   ارپرهيزک

.۱۴۱-۱۵۳: )۱(۱۹، ۹۰تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، بهار پژوهشي-علميفصلنامه م.،متاجي، ا.، حسني، م. و نميرانيان

6- Influence of gap size and development stages on the silvicultural characteristics of oriental beech (Fagus

orientalis Lipsky) regeneration. Parhizkar, P., Sagheb-Talebi, KH, Mataji, A. and Namiranian, M. Caspian

Journal of Environmental Sciences (CJES), Vol 9, No 1: 55-65, June 2011.

7- Silvicultural Characteristics of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Regeneration under Different

RLI and Positions within Gaps. Parhizkar, P., Sagheb-Talebi, KH, Mataji, A. Nyland, R.D. and

Namiranian, M. Forestry: An International Journal of Forest Research.2011, 84(2):177-185. doi:

10.1093/forestry/cpr004.

Populus caspica)د پلت ي) و قطر قلمه بر مشخصهIBAم کننده رشد (ير تنظيتاث-۸ Bornm.) . ،پ.، پرهيزکار
-۱۹۴): ۲(۵، ۹۲تابستان جنگل ايران، پژوهشي -علمي. مجله ۱۳۹۲

۱۸۳.
يران. محمد باقر خدايي، محمد کاظمذيرش گردشگر در باغ گياهشناسي ملي ابرآورد ظرفيت پ-۹

.۷-۲۷،-. فصلنامه علمي۱۳۹۲. پرهيزکار

پژمان پرهيزكار

نوشهرستاندر شهر۱۳۵۴متولد
ستان نوشهر تحصيالت مقدماتي در شهر

از دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و     ۱۳۸۹در سال -التحصيل فارغ
تحقيقات تهران

۱۳۹۴عضو هيات علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور از سال 
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استان گلستان. -يعي بلند مازو در جنگل لوه-۱۰
): ۱(۱۳۹۳۲۱، پ. و آزادفر، د.، پرهيزکار

۶۴-۴۵,
. مجله ۱۳۹۵طالبي، خ. پ. و ثاقب،پرهيزکار. تغييرات قطعات بررسي دائمي توده-۱۱

.۴۲-۳۱): ۱(۲۹، جلد (مجله زيست شناسي ايران)
Quercus brantiگروهپراکنش مکاني جست-۱۲ Lindl.در توده(

.۵۳۴-۵۴۳): ۴(۲۷. مجله پژوهش۱۳۹۳، پ.، پناهي، پ. و حسني، م.، پرهيزکار
استان -تاثير شدت نورنسبي و موقعيت مکاني قطعه نمونه بر ويژگي-۱۳

.۵۷۶-۵۶۸: )۴(۲۴فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،.۱۳۹۵زاده، م.ح. و يعقوبيان، آ.، .گلستان)
14- Introduction of suitable species for planting in gaps of different size (case study: Loveh forest, Golestan,
Iran). Parhizkar, P., Sagheb-Talebi, Kh., Shahini, Y. and Teimouri, M. (2017): JOURNAL OF FOREST
SCIENCE, 63, 2017 (1): 9–15

پوشش اثر اندازه و موقعيت). ۱۳۹۶، پ. و محمدعلي پورملکشاه، ع.ا. (پرهيزکارعرب، ع.ر.، عبدالهي، ا.، علي-۱۵
.۲۷۵-۲۸۵): ۲(۲۵. تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، ماني نهالبر رشد و زنده

. تحليل رقابت درون گونه۱۳۹۶.، امانپرهيزکار، پاخوان، ر.، -۱۶
.۶۳۷-۶۴۸): ۴(۷۰، جنگل و فراورده. MCFدار ايران با استفاده از تابع همبستگي نشان

. تاثير شيوه۱۳۹۶.پرهيزکار، پنويس، م.، حسني، م. و زاده حالج، م.ح.، کنشلو، ه.، خوشصادق-۱۷
 ،۲۵)۴ :(۶۳۳-۶۲۲.

کاني ساختار ممرز  با استفاده از شاخص–. مقايسه مراحل تحولي توده راش ۱۳۹۷پرهيزکار، پ.اميني، ر.، رحماني، ر. و -۱۸
.۱۶۷-۱۵۶):۲(۲۶ايران. توده. تحقيقات جنگل و صنوبر 

طالبی، فرهنگ قصریانی، ابراهیم عزیزخانی، اصغر معصومی، محمدرضا مروي مهاجر، خسرو ثاقبمهدي پورهاشمی، علی-۱۹
کرمی، مرتضی زاده، سیدکاظم بردبار، حسن جهانبازي گوجانی، مجید توکلی، یحیی خداجعفر حسینپژمان پرهیزکار،

. کنترل بحران زوال جنگلهاي زاگرس در گرو اجراي برنامه 1396ابراهیمی رستاقی، کامران پورمقدم و مسعود خانجانزاده. 
۱۴-۱۹): ۲(۲، اقدام. مجله طبیعت ایران

20- Gap characteristics under oriental beech forest development stages in Kelardasht forests,
Northern of Iran. Parhizkar,p., Hassani, M., Sadeqzadeh Hallj, M.H. (2018): JOURNAL OF
FOREST SCIENCE, 64(2): 59-65.

. ۱۳۹۸پور، م. پرهيزکار،پطالبي، خ.،ثاقبامان زاده، ب.، - ۲۱
هو تنوع گون

.در دست چاپ): ۲(۵اسالم گيالن). مجله پژوهش و توسعه جنگل، 
هاي روشنه پوشش تغییرات برخی مشخصه. ۱۳۹۸حالج، م.ح. زادهزاده، ب.، حسني، م. و صادق.، امانپرهيزکار، پ- ۲۲

.در دست چاپهاي شفارود. مجله پژوهش و توسعه جنگل، گزینی در راشستانشیوه تکتاجی در اثر اجراي

فهرست مقاالت منتشر شده در سمينارها

۱-(Avicennia marina) در استان بوشهر (اولين كنفرانس علوم
پوستر, تهران).۱۳۸۱ر شهريو۲۱-۱۹و تنوع زيستي گياهي ايران, 
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۲-–
پوستركرج ). –۱۳۸۰مهرماه ۱۷-۱۹

م و تنوع زيستي گياهي ايـران,  -۳
پوستر, تهران).۱۳۸۱شهريور ۱۹-۲۱

4- Selection of resistant Eucalyptus viminalis individuals against freezing in Guilan province
from Iran (by use of enzyme studies) - (The VII INTECOL International congress of ecology, 11-
18 August 2002, Seoul, Korea).
5- Physiological reaction of Cashaw (Prosopis cineraria) against pollution effect of Persian
Gulf War in south east of Iran. (The VII International Conference, 9-17 July 2007, Moscow,
Russia).

بررسي ايزوآنزيمي پراكسيداز بذر در-۶
.، الهيجان)۱۳۸۶آذر ۲۲مديريت در توسعه پايدار جنگل، 

(اولـين همـايش مـديريت در توسـعه پايـدار      » افرا پلت«انتخاب جهت مناسب بذر-۷
، الهيجان).۱۳۸۶آذر ۲۲جنگل،

بررسي ايزوآنزيمي پراكسيداز و آميالز بذر و شاخه درخت ارس بر حسب درجه كيفي در رويشگاه قرق هزار مسجد و غير قرق بينالود -۸
، چالوس).۱۳۸۶اسفند ۱۹

به وسيله آنزيم پراكسـيداز (سـمينار منطقـه   Juniperus polycarposشناسايي پايه-۹
، چالوس).۱۳۸۶اسفند ۱۹كشور و صنايع وابسته، تنگناها و راهكارها، 

10- Silvicultural studies in the virgin forests network of the Caspian region. Khosro Sagheb-
Talebi, Reza Akhavan and Pejman Parhizkar. 2010. International Forestry Review Vol. 12 (5).
Accepted for Oral. Forests for the future: Sustaining Society and the Environment XXIII IUFRO
World Congress, 23-28 August, Seoul, Republic Korea ABSTRACTS. Editors: John A. Parrotta
and Mary A. Carr. Published by the: Commonwealth Forestry Association. Page 133.

11- Structure of old-growth unmanaged oriental beech stands as a reference for UAFM.
Sagheb-Talebi, Khosro (1); Akhavan, Reza (1); Parhizkar, Pejman (1); Hassani, Majid (1);
Amanzadeh, Beitolah (2); Khanjani-Shiraz, Baba (2); Hemmati, Arsalan (2); Amini, Mohammad
(3); Mohammadnejad, Shirzad (3); Mirkazemi, Zeidolah (4); Karimidoust, Assadolah (4);
Maghsudlou, Karim (4).
http://www.wsl.ch/epub/iufro_2014/authors/detail_EN?id=106&type=authors

12- Effect of gap size and within gap position on soil microbial respiration in Gorgan Shastkalateh
forests-Northern Iran. Ahmad Abdolahi, Ali Reza Ali Arab, Pezhman Parhizkar & Ali Akbar
Mohammadali pourMalekshah. 2014. 4th international conference on environmental challenges and
dendrochronology. 14-15 May, Institute of Caspian ecosystems, Sari, Iran. Oral

13- Effect of gap size and within gap position on regeneration of woody plants in temperate forests.
Ahmad Abdolahi, Ali Reza Ali Arab, Pezhman Parhizkar & Ali Akbar Mohammadali
pourMalekshah. 2014. 4th international conference on environmental challenges and
dendrochronology. 14-15 May, Institute of Caspian ecosystems, Sari, Iran. Poster

14- SEASONAL ALTERATION OF PEROXIDASE IN BRANCH AND LEAVES OF
EUCALYPTUS VIMINALIS.2016.Pejman. Parhizkar1*, Soudabe Korori2, Farhang Moraghebi3and
Azadeh Yaghubian4. International Poplar Commission (IPC) 25th Session, Sep 13th to 16th, 2016 -
Berlin, Germany (Poster)
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15- ASEXUAL REPRODUCTION OF POPOLUS CASPICA BORNM. STIMULAT OF
CUTTING IN NORTHERN IRAN. 2016.Pejman Parhizkar1*, Farhad Asadi2, Mostafa
Khoshnevis3 and Beitollah Amanzadeh4. International Poplar Commission (IPC) 25th Session, Sep
13th to 16th, 2016 - Berlin, Germany (Poster)

-، خسرو ثاقب طالبي و مجيد حسنيپرهيزکارپژمان-شناسايي مشخصه-۱۶
(سخنراني)اروميه۹۷خرداد ۲۸و ۲۷-ن، پژوهش و توسعه

17- IMPORTANCE OF DEADWOOD IN THE VIRGIN ORIENTAL BEECH STANDS OF
THE CASPIAN FORESTS, Khosro Sagheb-Talebi, Beitollah Amanzadeh, Pejman Parhizkar,
Majid Hassani, Mohammad Amini, Zeydollah Mirkazemi, Arsalan Hemmati, Baba Khanjani-
Shiraz, Shirzad Mohammadnejad, Assadollah Karimidust, Karim Maghsoudlu. ORAL
PRESENTATIONS, The 10th International Beech Symposium. 1-6 September, 2015,
Kastamonu, Safranbolu / TURKEY

ناشي از جنگ خليج فارس بر حيات بيولوژيك منـاطق جنـوب و جنـوب غربـي ايـران. (طـرح پژوهشـي        -۱
همكار.-خاتمه يافته),۱۳۷۶-۱۳۸۲, آغاز (UNCC)كميسيون خسارات زيست محيطي سازمان ملل 

گلهـا و  قـات جن -۲
همكار.-) ۱۳۸۳-مراتع خاتمه يافته

)  از نقطه نظر اسـتقرار . تكثيـر جنسـي و غيـر     ۷۲–۳-۰۱-۰۳۱۰۱۱۷۹۰۹
اسـي و  

همكار.-خاتمه يافته )۱۳۸۲تا ۱۳۷۲
همكار.-)۷۹/ ۴-۰۵/۰۳۱۱۱۷۰۰۰
۵-
ر.همكا-)۸۲-۰۳۱۰۱۲۹۰۰۰-۰۵(-)خاتمه يافته( 
Popolus caspicaتكثير غير جنسي سفيدپلت -۶

.–) خاتمه يافته)(۸۷۰۷۹-۰۹-۰۹-۲(
گزيني)-۷

مازندران).غرب استاني(-)۰۴-۰۹-۰۹-۸۷۰۳۳(خاتمه يافته
پروزه ملي برآورد توليد بذر گونه-۸
پروژه ملي و ( همکار استاني زير پروژه ملي کردستان)-۱۳۹۰تا ۱۳۸۸)۰-۰۹-۰۹-۸۸۰۶۸-خاتمه يافته(
مقايسه طرز تربيت دانهطرح ملي-۹

همکار–۱۳۸۸تا ۱۳۷۴از -)۷۴-۰۳۱۰۱۱۷۹۰۹-۰۴خاتمه يافته (
صفارود زير طرح ملي۵

ــده ب-۱۰ ــزايش زن ررســي عوامــل مــؤثر در اف
همکار-)۱۳۹۵تا ۱۳۹۰خاتمه يافته (-)۲-۳۹-۰۹-۹۰۰۳۸زاگرس(
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۱۱-)۹۳۱۰۱-۰۹-۰۹-۲(-
خاتمه يافته-

، مشاور۱۲-۰۹-۰۹-۹۱۰۱-۹۱۰۰۱-بررسي و اصالح ساختار تودهطرح جامع -۱۲
همکار-در حال اجرا-گلستان)-بررسي ساختار توده-۱۳
)حوضه ناو اسالم-موردمطالعه(اسالم شده راشستانهاجاديو ايعيطبدر روشنه هاآوندياهيگتنوع گونه هايبررس-۱۴
شناخت، بررسي برخي ويژگي-۱۵

۱۳۹۷تا ۱۳۹۵-در سطح ملي و جهاني
و ثبـت اطالعـات ايـن    خوزستانشناخت، بررسي برخي ويژگي-۱۶

۱۳۹۷تا ۱۳۹۵-درختان در سطح ملي و جهاني
پايش، ارائه نقشه و مدل-۱۷

۱۳۹۸تا ۱۳۹۵-ده از شبکهمازندران با استفا
۱۸-

۱۴۰۱تا ۱۳۹۶
-بررسي و پايش مشخصهپروژه ملي -۱۹

۱۴۰۲-۱۳۹۷-مسئول
-پروژه ملي بررسي و پايش مشخصه-۲۰

۱۴۰۱-۱۳۹۷-زير پروژه کالردشت
۲۱-(Dolichopodidae (Insecta, Diptera  به عنوان شاخص زيستي به منظور ارزيابي تنـوع

۱۴۰۱-۱۳۹۷-زيستي در جنگل
-پروژه ملي بررسي و پايش مشخصه-۲۲

۱۴۰۲-۱۳۹۷-زير پروژه شفارود
پروژه ملي بررسي و پايش مشخصه-۲۳-۲۴

۱۴۰۲-۱۳۹۷-تپههمکار زير پروژه بنفش-پايدار

تاليف
:. تاليف-۱

زاده، ســيدکاظم بردبــار، ابــراهيم عزيزخــاني، يحيــي خــداکرمي، مرتضــي ابراهيمــي رســتاقي، کــامران پورمقــدم، ابــراهيم  حســين
و محمد باقر رضايي.پژمان پرهيزکارلي، خانجانزاده، مجيد توک

. ۱۳۹۶، آذر سازگان جنگلي زاگرس

فهرست سوابق آموزشي

نيمسـال  –واحـد  ۳ختان جنگلـي بـه ارزش   درس توليد بذر و نهال در-مركز آموزش منابع طبيعي كالرآباد--۱
(مقطع كارداني).۱۳۸۳-۱۳۸۲اول 
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ل نيمسـا –واحـد  ۳درس خـروج چـوب آالت جنگلـي بـه ارزش     -مركز آموزش منـابع طبيعـي كالرآبـاد   --۲
).(مقطع كارداني۱۳۸۳-۱۳۸۲اول

واحـد (معرفـي بـه    ۳بـه ارزش  درس ماشين آالت قطـع و استحصـال   -كالرآبادمركز آموزش منابع طبيعي--۳
(مقطع كارداني).۱۳۸۴-۱۳۸۳نيمسال اول –)استاد

–واحـد  ۳-مركز آموزش منابع طبيعي كالرآباد--۴
اني). مقطع كارد(۱۳۸۴-۱۳۸۳نيمسال اول 

هاپايان نامه
تـاثیر نـور بـر مشخصـه     -۱۳۹۰سال --ارشد، کارشناسيمشاوره پايان نامه--۱

.هاي کمی و کیفی نهال بلند مازو (مطالعه موردي: جنگل لوه)
اثـر انـدازه روشـنه،    -1392سـال --کارشناسي ارشدمشاوره پايان نامه، --2

هاي بلندمازو، افرا شیردار و توسـکا ییالقـی در نخسـتین سـال کاشـت در جنگـل       مانی نهالموقعیت مکانی و شدت نور نسبی بر رشد و زنده
.شصت کالته گرگان

شناسـی  هـاي جنگـل  مقایسـه ویژگـی  -1397سـال -خانم روجا امينـي ---3
کال، ناحیه هیرکانیبند حاجیهاي میانهاي راش ممرز در مراحل تحولی، جنگلتوده

تنـوع گونـه اي گیـاهی و خصوصـیات     -1398-خانم فاطمـه فرجـی  -نامه، دکتريمشاوره پایان-دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه ارومیه-4
.)هاي جنگل شاهد و مدیریت شده راش هیرکانی (استان مازندران، سارير روشنهخاك د

پايان نامه كارشناسي ارشد 

در استان گيالن ( با استفاده از مطالعات آنزيمي ) Eucalyptus viminalisعنوان:
مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور نشياردااستاد راهنما:
وقت، استادياردكتر فرهنگ مراقبي وواحد علوم و تحقيقات تهران استاددكتر ابراهيم عادلي اساتيد مشاور:

)۲۰نمره بيست ( -۲۸/۱۱/۱۳۸۰تاريخ دفاعيه و نمره:

و مراحل تحولي در مشخصهتاثير تغيير شدت نور نسبي:عنوان
کالردشت)-يک لنگا

واحد علوم و تحقيقات دانشيارطالبي دانشيار مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور و دکتر اسداهللا متاجي دکتر خسرو ثاقباساتيد راهنما:
تهران

منوچهر نميرانيان استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران و دکتر ابراهيم عادلي استاد بازنشسته دانشـکده منـابع طبيعـي    دکتر اساتيد مشاور:
دانشگاه تهران.

.۵/۱۹نمره –۱۶/۱۱/۸۹تاريخ دفاعيه و نمره:


