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 شناسي ريختدر ايران با تاکيد بر صفات ريز   Lamiaceaeاز تيره   .Scutellaria Lبررسي سيستماتيکي جنس  نامه:عنوان پايان

 

 

 سال  نام کلکسیون ردیف

 نتاکنو 1831و  1831-1831 ناظر کلکسیون باغ میوه  1

 تاکنون 1831 ایناظر کلکسیون باغ صخره 1

 تاکنون 1833 ناظر کلکسیون دیسپلی 8

 تاکنون 1831 ناظر کلکسیون گیاهان دارویی  4

 تاکنون 1838 – 1831تا  1831 ناظر کلکسیون نهالستان قدیم 5

 

 

  هاي تحقيقاتيطرح -5

 هاعناوين طرح
تعداد 

 همكاران

مسئوليت در 

 طرح

 تاريخ
 محل اجرا فعلي طرح وضعيت

 تا از

ملی  شناسيگياهجمع آوری، شناسایی و تشکیل هرباریوم گیاهان کاشته شده (1

 ایران
11 

 

 مجری
 شناسیباغ گیاه خاتمه یافته 1834 1831

ای و بررسی استقرار آنها در کلکسیون گیاهان دارویی و افزایش تنوع گونه(1

 شناسی ملی ایرانصنعتی باغ گیاه
 2931 2931 مجری 4

 

 خاتمه یافته
 شناسیباغ گیاه

های استپی، نیمه استپی و علفزار استان کرمان) اکولوژی بانک بذر در اکوسیستم(8

 های دهنو، کوهپایه، آب باریک و گلوچار(های سایتسایت
 2931 2931 مجری 4

 

 دارادامه
 شناسیباغ گیاه

 شناسیباغ گیاه دارادامه 2931 2931 مجری 4 شناسی ملی ایراناغ گیاهای بهای گیاهی قطعه صخرهسازی گونه(غنی4

 شناسیباغ گیاه دارادامه 2931 2931 مجری 4 شناسی ملی ایرانباغ گیاه قطعه باغ میوههای گیاهی سازی گونهغنی(5

ملای ایاران در راساتای     شناسای گیااه مطالعه کمی و کیفی قطعه خزر باغ (1

 مدیریت بهینه
 شناسیباغ گیاه یافتهخاتمه 1831 1838 کارهم 4

 شناسيگياه، توسعه و تكمیل كلكسیون باغ میوه های بومی در نگهداری(1

 شناسیباغ گیاه یافتهخاتمه 1835 1831 همکار 5 مّلی ایران

mailto:hasaninejad@rifr-ac.ir
mailto:hasaninejad2008@gmail.com
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 - خاتمه یافته 2913 2911 همکار 15 (بررسی تولید قابل برداشت مراتع نمونه پنج منطقه رویشی ایران3

-گياهایجاد کلکسیون گیاهان داروئی نادر و در معرض خطر انقراض در باغ (3

 ملی ایران شناسي
14 

 

 همکار
2911 2931 

 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

منظور برآورد برآورد میزان ترسیب کربن و ارائة یک روش غیرمخرب به(11

تورانی  -انهای درختی شاخص سه قطعة خزر، زاگرس و ایربیوماس برگ گونه

 ملی ایران شناسيگياه

4 

 

 2932 2911 همکار
 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

های مختلف بلوط جنگلهای ایران طرح پروژه ملی " برآورد تولید بذر گونه(11

 گذاریتلهاستفاده از روشهای مختلف بصری  با
1 

 

 2931 2911 همکار
 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

 15 ملی ایران شناسيگياهو تكمیل قطعات باغ  طرح ملی توسعه(11

 

 2932 2911 همکار
 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

ای ای و بوتههای چوبی )درختی، درختچهآوری گونه( پروژه طرح ملی  چمع18

های هیرکانی و زاگرس به منظور غنی سازی بیولوژیک باغ و انحصاری رویشگا

 (شناسی ملی ایران )فاز اولگیاه

 2931 2939 همکار -
 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

های بومی زاگرس )برودار، مازودار و (پویائی تجدید حیات جنسی بلوط14

 شناسی ملی ایرانویول( در قطعه زاگرس باغ گیاه
 2931 2931 همکار 5

 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

ای و تی، درختچههای چوبی )درخآوری گونه( زیر پروژه طرح ملی  چمع15

های هیرکانی و زاگرس به منظور غنی سازی ای و انحصاری رویشگابوته

 شناسی ملی ایران )فاز اول(بیولوژیک باغ گیاه

 2931 2939 همکار 1
 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

ای و بررسی استقرار آنها در مجموعه رویشی البرز افزایش تنوع گونهطرح (11

 لی ایرانم شناسيگياهباغ 
5 

 

 2939 2931 همکار
 

- 
 شناسیباغ گیاه

ی اهای درختی و درختچهتکثیر و تعیین بهترین روش ازدیاد تعدادی از گونه(11

 سی ملی ایرانشناپایه در باغ گیاهنادر و کم
 2931 2931 همکار 5

 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

 Buxus hyrcanaهای سالم شمشاد خزری )¬حفاظت و نگهداری پایه(13

Pojark بصورت )Ex-sito شناسی ملی ایران و استفاده از نهال ¬در باغ گیاه

 دیده¬های طبیعی آسیب¬منظور احیاء رویشگاه¬آنها به

 باغ  خاتمه یافته 2931 2931 همکار 1

شناسی ملی ای باغ گیاهسازی هدفمند تنوع گونه(طرح جامع تقویت و غنی13

 ایران
 2931 2939 همکار -

 

 ادامه دار
 شناسیباغ گیاه

 2931 2939 همکار 1 شناسی ملی ایرانهای گیاهی مجموعه هیمالیا باغ گیاهسازی گونه(غنی11
 

 یافتهخاتمه
 شناسیباغ گیاه

گونه موجود در بانک ژن( و  1)  Pimpinellaهای مختلف تکثیر بذر نمونه(11

 سی تنوع مورفولوژیکیربر
 2931 2939 همکار 1

 

 یافتههخاتم
 شناسیباغ گیاه

دار بومی ایران در باغ پیازی دار و ریزوم(تکمیل کلکسیون گیاهان پیازدار، غده11

 شناسی ملی ایرانو بررسی استقرار آنها در باغ گیاه
 2931 2939 همکار 8

 

 ادامه دار
 شناسیباغ گیاه

 شناسیباغ گیاه دارادامه 2931 2931 همکار 4 لی ایرانشناسی مهای گیاهی مجموعه چین و ژاپن باغ گیاهسازی گونه(غنی18
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 شناسی ملی ایرانباغ گیاه قطعه زاگرسهای گیاهی سازی گونهغنی(14
 شناسیباغ گیاه دارادامه 2931 2931 همکار 1

 شناسی ملی ایرانباغ گیاه قطعه خزرهای گیاهی سازی گونهغنی(15
 شناسیهباغ گیا دارادامه 2931 2931 همکار 5

شناسی باغ گیاه تورانی-مجموعه رویشی ایرانهای گیاهی سازی گونهغنی(11

 شناسیباغ گیاه دارادامه 2933 2931 همکار 4 ملی ایران

(احداث کلکسیون درختان میوه )ارقام وحشی و محلی( در باغ گیاه شناسی 11

 لرستان  دارادامه 2111 2931 همکار 3 زاگرس

 شناسی ملی ایرانآموزشی باغ گیاههای گیاهی قطعة نمایشیهسازی گونغنی(13
 شناسیباغ گیاه دارادامه 2112 2931 همکار 5

سازی مجموعه گیاهان دارویی )کلکسیون( باغ کمک به غنی(طرح خاص 13

 شناسی ملی ایرانگیاه

 

 شناسیباغ گیاه یافتهخاتمه 2931 2931 همکار 1

 
 ISIمقاالت 

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار ل انتشارمح عنوان مقاله
 سمت / نفر اول

 خير بلي

1) NUTLET MICRO-MORPHOLOGY IN 

SCUTELLARIA L. (LAMIACEAE) IN IRAN 

Iranian Journal of 

Botany, 11 (2): 222-232 
1/11/1113 8 *  

2)Climate change, unpredictable cold waves and possible 

brakes on plant migrationgeb_555 246..246 

Global Ecology and 

Biogeography, 12(1):  

242-246 

1111 15  * 

3)Taxonomic implications of pollen exine morphology in 

infrageneric classification of Scutellaria (Lamiaceae) 
Nordic Journal of Botany 32 

(2), 233-244 
1114 1  * 

4)Dynamics of sexual regeneration in three native oak 

species (Quercus brantii Lindl., Q. infectoria Oliv., and Q. 

libani Oliv.) of Zagros forests, Iran 

Applied Ecology and 

Environmental Research 

11(4):222- 

1111 5  * 

1)Morphological variation of Fagus orientalis Lipsky in the 

Hyrcanian forests of Iran 

Iranian Journal of 

Botany, 23(1): 32-42 
1111 4  * 

 
 
 
 
  IScپژوهشي  –علمي  ةمقال -

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان مقاله
 سمت / نفر اول

 خير بلي

در  Lamiaceaeخانواده  از .ScutellariaLمطالعه دانه گرده درجنس (1

 ایران

 

 ،تاکسونومی و بیو سیستماتیک اصفهان

8(1) ،44-88 
1/43/1844  8 *  

 ملی ایرانشناسي گياهبرگ گونه بنه در باغ  و ذخیره کربن برآورد زیتوده(1
 (:1)8: جنگل ایران

11-1 
 *  8 1831بهار 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Sc5_IWUAAAAJ&citation_for_view=Sc5_IWUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Sc5_IWUAAAAJ&citation_for_view=Sc5_IWUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://www.researchgate.net/publication/319313283_Dynamics_of_sexual_regeneration_in_three_native_oak_species_Quercus_brantii_Lindl_Q_infectoria_Oliv_and_Q_libani_Oliv_of_Zagros_forests_Iran?_iepl%5BviewId%5D=XVfNsD6VQDciaMW5XnLQbb0I&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A319313283&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/319313283_Dynamics_of_sexual_regeneration_in_three_native_oak_species_Quercus_brantii_Lindl_Q_infectoria_Oliv_and_Q_libani_Oliv_of_Zagros_forests_Iran?_iepl%5BviewId%5D=XVfNsD6VQDciaMW5XnLQbb0I&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A319313283&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/319313283_Dynamics_of_sexual_regeneration_in_three_native_oak_species_Quercus_brantii_Lindl_Q_infectoria_Oliv_and_Q_libani_Oliv_of_Zagros_forests_Iran?_iepl%5BviewId%5D=XVfNsD6VQDciaMW5XnLQbb0I&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A319313283&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/318419075_Morphological_variation_of_Fagus_orientalis_Lipsky_in_the_Hyrcanian_forests_of_Iran?_iepl%5BviewId%5D=XVfNsD6VQDciaMW5XnLQbb0I&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A318419075&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/318419075_Morphological_variation_of_Fagus_orientalis_Lipsky_in_the_Hyrcanian_forests_of_Iran?_iepl%5BviewId%5D=XVfNsD6VQDciaMW5XnLQbb0I&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A318419075&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
http://tbj.ui.ac.ir/issue_3346_3348_.html
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 ملی ایرانشناسي گياههای باغ آلومتری زیتوده و ذخیرة کربن برگ بلوط(8
شناسی زیستهای گیاهی)پژوهش

 141-151(: 8)11(، ایران
  8 31پاییز 

* 

 

 ملی ایرانشناسي گياهفنولوژی درختان بومی میوه در باغ (4

 

مجله تولید و فرآوری محصوالت 

 115-114(: 3)8زراعی و باغی: 
 *  8 31پاییز 

ملای  شناسي گياهمقایسة سطح ویژة برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ (5

  ایران

، های ایرانشناسی جنگلپژوهشنامة بوم

1(1 :)81-11 
31 8  * 

 Quercus libaniهای گروه های رویشی بذر بلوطارزیابی ویژگی(1
،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران  

11(4 :)185-114  
38 4  * 

 
 

 ترویجي-ت علميمجال

 تعداد مؤلفين تاريخ انتشار محل انتشار عنوان مقاله
 سمت / نفر اول

 خير بلي

 ملی ایرانشناسي گياههای ساختاری قطعة خزر (مطالعة برخی ویژگی1

 

 :31و 38جنگل و مرتع 

31-13 
 *  4 33پائیز 

 ملی ایرانشناسی ریزی باغ گیاه(ارزیابی دیدگاه بازدیدکنندگان در برنامه1

 

ه:توسع و ستیزطیمح  

34-18 :3(1)  
1838 4  * 

  

 رانیا یمل یشناس اهیباغ گ یباغ صخره ا یگونه ها ییو شناسا یمعرف(8

برداری ازنشریه حفاظت و بهره  

منابع طبیعی   

 جلد ششم، شماره دوم 

1831 1  * 

 
 
 
 
  هاي داخلي و خارجييیهاي علمي و تحقيقاتي در گردهماسخنراني -7

 محل ارائه سخنراني عنوان سخنراني
تاريخ 

 سخنراني

 نوع سخنراني

 پوستر شفاهي

1)Taxonomic implications of pollen morphology in 

infrageneric classification of Scutellaria (Lamiaceae). 
 *  31مرداد  همایش بین المللی استرالیا

1)Conservation strategies for rare and endangered medicinal 

and aromatics plants 
  * 31مرداد  همایش بین المللی استرالیا

 Quercus libaniبررسی برخی از مشخصات مورفولوژیکی ساه گوناه بلاوط)   (8

 ملی ایرانشناسي گياهدر قطعه زاگرس در باغ  Q.infectoria ،( Q.persicaو
 *  31شهریور  شناسیالملی زیستهمایش بین

بعنوان چمن جایگزین ( Frankenia thymifoliaمعرفی گیاه پوششی فرانکنیا )(4

  در جوامع شهری
44آبان  شناسي ملي ايراناولين همايش باغ گياه   * 

 شناسي ملي ايراناولين همايش باغ گياه  ملی ایرانشناسي گياهمعرفی برخی از آفات باغ (5
 *  44آبان 

ملی ایاران بارای فهااهای سابز     شناسي گياهعلفی باغ  هایمعرفی برخی از گونه(1

 شهری 

 

 شناسي ملي ايراناولين همايش باغ گياه

 44آبان 
 * 

ملی ایران بارای فهااهای سابز    شناسيي  گياههای چوبی باغ معرفی برخی از گونه(1

 شهری
 شناسي ملي ايراناولين همايش باغ گياه

 44آبان 
 * 



 

 1 

شناسي گياههای درختی قطعة خزر باغ  رگ گونههای اکولوژیک ببرآورد شاخص(3

 ملی ایران

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط 

 زیست
 *  31اردیبهشت 

برآورد شاخص سطح برگ بلوط های بومی جنگل های زاگرس در قطعة زاگرس (3

  ملی ایرانشناسي گياهباغ 

ها، همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالش

 هاتهدیدها و فرصت
 *  31خرداد 

شده در بااغ   معرفی گیاهان مقاوم به آلودگی هوا )پژوهش موردی: گیاهان کاشته(11

  ملی ایران(شناسي گياه
  * 31مهر  یاهیدات گیست و تولیط زیمح یش ملیهما

هاای دارویای در کلکسایون گیاهاان     راهکارهای حفاظت و تکثیر برخای گوناه  (11

 ایران ملیشناسي گياهدارویی و معطر باغ 
 *  31پائیز المللی اکولوژی سیمای سرزمینکنفرانس بین

های بومی همیشه سبز رویشگاه هیرکانی در باغ بررسی شرایط زیستی گونه(11

 ملی ایرانشناسي گياه
 *  31پائیز المللی اکولوژی سیمای سرزمینکنفرانس بین

حفظ سالمت انسان و استفاده از ورمی کمپوست در باغ گیاه شناسی ملی ایران:  (18

 محیط زیست
 *  38پاییز  سومین همایش ملی طالی سبز

 *  38پاییز  سومین همایش ملی طالی سبز  شناسی ملی ایران های دارویی غرب کشور  در باغ گیاه حفاظت از برخی گونه(14

 حفاظت از گیاهان دارویی در راستای حفاظت از منابع طبیعی(15

 

لی کشاورزی سالم سومین کنفرانش  بین الم

 جامعه سالم
1115  * 

11)Stady of Emergence Pimpinella L. seed in field 31اردیبهشت  شمشین کنگره ملی گیاهان دارویی  * 

 

 

 

 تدریس
 تاریخ مدت  حمل برگزاری 
ها و مراتع مؤسسه تحقیقات جنگل 1

 کشور
 های منحصر باغ تدریس درس آشنایی گونه

14 
 31مهر 

ها و مراتع سه تحقیقات جنگلمؤس 1

 کشور

تدریس گارگاه آموزشی تکثیر گیاهان متداول دارویی برای 

 دانشجویان

3 

 38شهریور 

ها و مراتع مؤسسه تحقیقات جنگل 8

 کشور

 یمل یشناس¬اهیمنحصر به فرد باغ گ یها¬با گونه ییآشنا

 رانیا

3 

 35مهر تا آذر 

ها و مراتع مؤسسه تحقیقات جنگل 4

 کشور
 3 های زینتی-شنایی با درخت و درختچهآ

 

ها و مراتع مؤسسه تحقیقات جنگل 5

 کشور
  آموزش نور لیدری

 31اردیبهشت 

 34-38نیمسال دوم  واحد 8 اصول طراحی منظر و آزمایشگاه دانشگاه پیام نور کرج  

 35-34نیمسال اول  واحد 8 باغ و پارک و آزمایشگاه دانشگاه پیام نور کرج 

 
 
 

 


