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سوابق علمي و تحقیقاتي
الف -اجراي طرحهاي تحقیقاتي

 -3بررسی جوانه زنی دو گونه زالزالک بومی ایران
 -1مطالعه روشهای بهینه جوانه زنی بذر گیاهان انحصاری )اندمیک (و خاص ایران با استفاده از بذرهای لیست بذر باغ گیاه
شناسی ملی ایران
 -1مطالعه و بررسی تعداد کروموزومها و سطوح پلوئیدی گیاهان رویشگاههای ماندابی البرز مرکزی (استانهای تهران و مازندران)
با توجه به شرایط اکولوژیکی
 -4مطالعه و بررسی تعداد کروموزومها و سطوح پلوئیدی گیاهان رویشگاههای ماندابی استانهای تبریز و اردبیل با توجه به شرایط
اکولوژیکی
 -3باال بردن غنای گونهای قطعه البرز باغ گیاه شناسی ملی ایران
 -1غنی سازی قطعه ایران-توران باغ گیاه شناسی ملی ایران
 -2اکولوژی بانک بذر خاك در اکوسیستم های استپی و علفزار ایران -استان یزد (سایتهای پالیاکویر -طبس-شنزار-ندوشن-نیر)

 - 3مطالعه و بررسي عدد کروموزومي گياهان رويشگاههاي ماندابي زاگرس با توجه به شرايط اكولوژيكي

ب -همكاري دراجراي طرحهاي تحقیقاتي

 -3مطالعه و بررسی اکولوژیک رویشگاههای ماندابی ایران
 -1افزایش تنوع گونه ای و بررسی استقرار آنهادر مجموعه رویشی البرز باغ گیاه شناسی ایران

 توسعه و تکمیل باغ گیاه شناسی ایران-1
 مطالعه و بررسي عدد کروموزومي گياهان رويشگاههاي ماندابي زاگرس با توجهه بهه شهرايط اكولهوژيكي-4
) کردستان، کرمان، خوزستان، آذربايجان غربي، همدان، کرمانشاه، چهارمحال بختياري،(استانهاي لرستان
بررسي فلورستيکي گياهان پارک ملي خجير

-5

 جمع آوري گلسنگ هاي فلور گلستان-6

-7
.
: چاپ کتابها و مقاالت علمي-پ
: کتابهاAlyssum sp. L. ) جنسBrassicaceae(  فلور فارسی-3
-1
.
.
:مقاالت منتشر شده در نشريات علمي-
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ب -مقاالت فارسی:


میرزاده واقفی سعیده سادات  ,رجامند محمدعلی ,خیامی مسعود .3132 ،معرفی گیاهان کاشته شدده در سدطح شدهر تهدران 13
(.143-139 :)1



میرزاده واقفی ،سعیده سادات و نصیری ،محسن ،3141بررسی اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر جوانه زنی بذر زالزالدک بدومی ایدران



 ، Crataegus assadiiمجله زيست شناسي.373-333 :3 ،
عزیزخانی ،ابراهیم ،میرزاده واقفی ،سعیده  ،امید،رسول ،یارمند؛ حمید و جرالد دلوار .3134 ،گزارش زنبدور بدذر خدوار ( Hym.:
 ,)Torymidae) Torymus varians (Walker, 3311از ایران ،مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتدع ایدران،
.41-41 :3



میرزاده واقفی ،سدعیده  .3141 ،مقایسده مورفولدوژی بدذر ندد گونده از جدنس  ،Hyoscyamusمجلهه زيسهت شناسهي:)3(63 .



.537-535
میرزاده واقفی،سعیده سادات ،جم زاد ،زیبا ،جلیلی ،عادل .3141 ،بررسی تاثیر اسید جیبرلیک ,اسید سدولفوریک و نیتدرات پتاسدیم
بر جوانهزنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران ،نشریه جنگل و فراورده های وب.311-391 :1 .



میرزاده واقفی،سعیده سادات ،جم زاد ،زیبا ،جلیلی ،عادل ،نصیری ،محسن .3133 ،بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانهزندی
در سه گونه زالزالک (.119-114 :9 )C.babakhanloui, C. persica ,Crataegus aminii




میرزاده واقفی ،سعیده سادات ،جلیلی ،عادل ،اشرافی ،سهیال .3131 ،اثر تیمار خراشدهی بر جوانهزنی بذرر ندذد نونذه بذومی
ایران فصلدامه علمی-پژوهشی مرتع و بیابان ایران ..961-963 :)1(13
میرزاده واقفی،سعیده سادات ،جلیلی ،عادل ،نصیری ،محسدن .3149 ،مقایسده تیم ارهدای اعمدال شدده بدر سده گونده زالزالدک بدومی ایدران .مجلده
پژوهشهای گیاهی.3313-3311 :)1( 13 .



میرزاده واقفی ،سعیده سادات ،جلیلی ،عادل ،اشرافی ،سهیال .3131،شمارش کروموزومی ندد نونه از نهانذداناان ایذران .مهلذه
پژوهشهای نیاهی.3-39 :)3( 13 .

-مقاالت ارائه شده در سمینارهاي علمي:

 -3درختان و درختچه ها یا گیاهان علفی ،کدام برای مناطق خشک و نیمه خشک مناسب تر است؟
 -1معرفی گیاهان بومی استان تهران با نیاز آبی کم و زیبائی الزم جهت کاشت در سطح شهر تهران و اطراف بزرگدراههدا بدا هددف
حفظ تنوع زیستی
 -1گل ماهور( )Verbascum spp.و شیر پنیر  ،Galium humifusumگیاهانی بومی با قابلیت کاربرد در فضای سبز
 -9بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در دو سطح گلخانه(واحد بذر باغ گیاه شناسی ایران) و پارك (پارك های تهران)
Study on Seed germination of seven native species of Apiacea family From Iran-1
Study on seed germination of some native ethnomedicinal species of Compositae and -1
Lamiaceae Families
 -2ند گونه گیاهی وحشی استان تهران با نیاز ابی کم و زیبایی ازم جهت کاشت در سطح شهر
تهران و اطراف بزرگراهها
 -3معرفی ند گونه بومی ایران با پتانسیل زینتی جهت کاشت در فضای سبز شهری
 -4مطالعه جوانه زنی بذر ند گونه گیاه در معرض انقراض و استقرار انها در باغ گیاه شناسی ملی ایران
ج -تدريس

-برگزاری  1دوره کارگاه جوانه زنی درختان و درختچهها از طریق بذر

