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نام: محمد

زادهنام خانوادگی: متینی

1345متولد: تهران، 

تحصیالت: 

)1368کارشناسی علوم گیاهی از دانشگاه تهران (

)1375شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (کارشناسی ارشد انگل

)1384وین، اتریش (Bodenkulturجنگل) از دانشگاه بیوتکنولوژي دکتري منابع طبیعی (

:مسئولیت

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور25دانشیار پژوهشی پایه 

1384مسوؤل آزمایشگاه تحقیقات اکوفیزیولوژي و بیوتکنولوژي جنگل از 

1395دي -1392ديمدیر هماهنگی امورپژوهشی و ارتباطات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

1398اردیبهشت –1395فناوري منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دي تحقیقات زیسترئیس گروه

1398رئیس حوزه ریاست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از اردیبهشت 



هاي دانشجویینامههمکاري در پایان

Ulmusهاي ملج (بندي ژنوتیپطبقه.1 glabraاستاد مشاور. کارشناسی ارشد جنگلداري. 1377مال کشور (هاي ش) در رویشگاه .(

منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرسدانشکده

) استاد 1382تأثیر آلودگی ناشی از جنگ خلیج فارس بر میزان رویش درختان کنار، کهور و بلوط در جنوب و جنوب غربی ایران (.2

دانشگاه آزاد اسالمیو تحقیقاتمشاور. کارشناسی ارشد جنگلداري. واحد علوم

). استاد مشاور. کارشناسی ارشد علوم گیاهی. دانشکده 1387از تیره نعناع در ایران (Stachysمطالعه سیتماتیکی جنس .3

اه تهرانشناسی پردیس علوم دانشگزیست

شکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانداناسی ارشد. نکارش). استاد مشاور. 1387پاالیی دو گونه بلوط ایرانی و بنه (ارزیابی توان زیست.4

Robinia)هاي اقاقیاهاي یکساله گونهو شاخههامقایسه میزان جذب عناصر کادمیم و سرب در برگ.5 pseudoacacia) ، چنار

(Platanus orientalis)و سرو سیمینCupressus arizonica)( (در دست اجرا) دانشکده اسی ارشد. نکارش. استاد راهنماي مشترك

تهراندانشگاهابع طبیعیمن

بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدي تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش ایزوآنزیمی در منطقه دماوند. دکترا. استاد مشاور. .6

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

Rosa)بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدي .7 damascena Mill.)ر با استفاده از نشانگرهاي شناختی کشودر مناطق مختلف بوم

مورفولوژیکی، فنولوژیکی و ایزوآنزیمی. دکترا. استاد مشاور. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

اسی ناکسیدان در گیاه اسپرس. استاد راهنماي مشترك. کارشهاي آنتیاثر تنش خشکی بر پارامترهاي رشد و فعالیت برخی آنزیم.8

معلم تهرانارشد. دانشگاه تربیت 

اسی ارشد. دانشگاه آزاد نمطالعه تأثیر بیولوژي خاك روي زادآوري ارس در رویشگاه چهارباغ گرگان. استاد راهنماي مشترك. کارش.9

اسالمی. واحد الهیجان

ارشد. اسینهاي خالص و آمیخته  انجیلی در جنگل خیرود. استاد راهنماي مشترك.  کارشهاي خاك در تیپي فعالیت آنزیممقایسه.10

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اسی ارشد. نبررسی همزیستی میکوریزي در دو گونه کیکم و گالبی وحشی در چهار محال و بختیاري. استاد راهنماي مشترك. کارش.11

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران



اله گونه اقاقیا و چنار. استاد راهنماي مشترك. هاي یکسها و شاخهمقایسه میزان جذب عناصر کادمیم و سرب در خاك و در برگ.12

کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اي غرب استان گیالن. استاد هاي خاك در مناطق جنگلی جلگهآنزیمبرگ بر فعالیتبرگ و سوزنیهاي پهنبررسی تأثیر گونه.13

دانشگاه گیالنراهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی 

هاي غرب استان هاي طبیعی در جنگلبررسی برخی خصوصیات زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاك در سه مرحله توالی در راشستان.14

شهر. استاد راهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی هاي حوزه شهرستان رضوانگیالن. مطالعه موردي: جنگل

دانشگاه گیالن

فسفاتاز و اورهفسفاتاز، آلکالیندهیدروژناز، اسیدهاينشده با آنزیمشده و مدیریتگونه راش در دو توده مدیریتو کیفیبررسی کمی .15

سر دیلمان استان گیالن. استاد راهنماي مشترك. کارشناسی آز در خاك و پراکسیداز و آمیالز در شاخه و بذر در منطقه چشمه

د الهیجانارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واح

کالردشت). استاد - هاي خاك در راشستان (مطالعه موردي، قطعه شاهد لنگانقش اندازه روشنه و شدت نور نسبی بر فعالیت آنزیم.16

مشاور. کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان

گیاه ارس هاي آنتی اکسیدانی زیماندام هاي رویشی و فعالیت آنبررسی تشریحی تکوینی اثر همزیستی قارچ آربسکوالر بر.17

(Juniperus excelsa M.bieb)استاد راهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران .

Buxus)هاي میکوریزي آربسکوالر در گونه شمشاد بررسی همزیستی قارچ.18 hyrcana Pojark. اسید فسفاتاز هايو نقش آنها و آنزیم(

استاد راهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نورر چرخه فسفر خاك و گیاه. و آلکالین فسفاتاز د

Populusتاثیرجنگلکاري با سه گونه صنوبردلتوئیدس(.19 deltoidesگنجشک ()، زبانFraxinus excelsiorو کاج تدا ()Pinus taeda (

. استاد راهنماي مشترك. کارشناسی شهرستان سیاهکل)- گاآباد جونتازه(مطالعه موردي:هاي زیستی خاكبر روي برخی از ویژگی

ارشد. دانشگاه آزاد واحد الهیجان

Sorbus(ربوسکوالر بر بارانک هاي میکوریز آتاثیر همزیستی قارچ.20 torminalisهاي خاك. ) و ارتباط آن با برخی عناصر غذایی و آنزیم

شگاه تهراندکترا. استاد راهنماي مشترك. دانشکده منابع طبیعی دان

ردیابی فلزات سنگین موجود در ریزگردها. از زیستاستفاده بختیار ایالم با بررسی پدیده خشکیدگی در اکوسیستم جنگل بلوط حاج.21

استاد راهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان



گنجشک و ارس (مطالعه موردي زبانهايمقایسه همزیستی میکوریزي و فعالیت فسفاتازهاي اسیدي و قلیایی در ریزوسفر گونه.22

چهارمحال و بختیاري) استاد راهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن- چهارطاق اردل

Berberisیپاالیی و بررسی پاسخهاي فیزیولوژیکی آنزیمارزیابی توان گیاه.23 integerrimaوCercis siliquastrum نسبت به

اي سرب و کادمیم. دکترا. استاد راهنماي مشترك. واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزادهآالینده

Cerasus mahaleb)ارزیابی همزیستی محلب .24 (L.) Mill)مطالعه موردي:  میکوریزي (تولید نهالهاي آربسکوالر براي با قارچ

هرانکارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ترویشگاه چهار طاق اردل)

تاثیرقارچ میکوریزي آربوسکوالر برکیفیت و کمیت رشدگیاه دارویی بادرنجبویه. استاد راهنماي مشترك. کارشناسی ارشد. دانشگاه .25

آزاد واحد ساوه

هاي حل کننده فسفات در تهیه ي کود زیستی. استاد مشاور. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد کرجکاربرد باکتري.26

تنوع قارچی مناطق استپی سرد و گرم (مطالعه موردي: پارك ملی خبر). استاد راهنماي مشترك. کارشناسی بررسی و شناسایی .27

ارشد. دانشگاه الزهرا

استاد راهنماي خشکی.تنششرایطدر)Celtis caucasica(گونه تاداردر رشد نهالآربوسکوالرمایکوریزاهايقارچتاثیربررسی.28

شکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانمشترك. کارشناسی ارشد. دان

مطالعه موردي رویشگاه سیراچال البرز. استاد راهنماي -ارزیابی شرایط زیستی خاك رویشگاه ارس دو سال پس از آتش سوزي.29

مشترك. کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان

مرزهياشهیحاصل از کشت درون شهاياهچهیگییایمیوشیو بیکیولوژیزیبررسی تغییرات ف.30

)Satureja khuzistanica Jamzad(با شرایطيدر زمان سازگارex vitroبا قارچ آربسکوالر یستیتحت تأثیر همزGlomus

fasciculatum..استاد راهنماي مشترك. دکترا. دانشگاه خوارزمی

Salsolaي هاي ریزوسفري و همزیستی قارچ میکوریزي آربسکوالر گونهارزیابی فعالیت آنزیم.31 laricina تحت دو عامل مدیریت و

. استاد راهنماي هاي میکوریزي آن (مطالعه موردي: سایت خشکه رود در استان مرکزي ایران)تنش خشکی با هدف استقرار نهال

مشترك. دکترا. دانشگاه سمنان

هاي تحقیقاتیدر طرحفعالیت

Juniperusهاي میکوریزي همزیست با ارس (بندي قارچشناسایی و طبقه-1 excelsa 1380- 1379هاي سال) در سیراچال در

)مجري(



(مجري)1387-1385هاي  در سالارسهاي میکوریزي) بستر ها و قارچمیکروارگانیسمهارزیابی توان بیولوژیکی (مجموع-2

کوریزي ارس و هاي میهاي هیرکانین و زاگرس و تولید نهالاي جنگلبررسی همزیستی میکوریزي در چند گونه درختی و درختچه-3

(مجري)1390-1387هاي سالبنه مصوب سازمان تحقیقات کشاورزي در 

هاي سالیافته و سالم جنگلی در ناحیه رویشی خزري در هاي تخریبها در اکوسیستمبررسی و مقایسه توان بیولوژي بستر راشستان-4

(مجري)1388-1390

(مجري)1390-1388هاي لسادر همزیستی میکوریزي در سه گونه از آویشنبررسی-5

هاي  هاي مریوان. در سالهاي بلوط در جنگلهاي فیزیولوژیکی جست گروهها بر برخی شاخصتأثیر تیمارهاي پرورشی جست گروه-6

(مجري) 1391-1393

هاي لخشک براي تولید نهاهاي نیمهاي جنگلي مختلف درختی و درختچهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر چند گونه-7

(مجري)1394- 1392هاي  هاي ارس، بنه، داغداغان، کیکم و زالزالک در سالمیکوریزي گونه

هاي میکوریزي سه اي زاگرسی (فاز دوم) و تولید نهالي مختلف درختی و درختچهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر چند گونه-8

(مجري)1395-1392هاي  ي محلب، کیکم و گالبی وحشی در سالگونه

هاي هاي هیرکانی (فاز دوم) و تولید نهالاي جنگلي مختلف درختی و درختچهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر چند گونه-9

(مجري)1395-1392هاي  ي ملج و بارانک در سالمیکوریزي دو گونه

(مجري)1397-1393هاي  سالسوزي در رویشگاه سیراچال دربررسی تغییرات برخی ویژگیهاي زیستی خاك در اثر آتش-10

1396- 1393هاي  زار در سالهاي رویشی استپی، نیمه استپی، ماندابی و علفارزیابی برخی عوامل زیستی خاك در اکوسیستم-11

(مجري)

زار درهاي رویشی استپی، نیمه استپی، ماندابی و علفهاي میکوریزي آربسکوالر در اکوسیستمارزیابی همزیستی و غناي قارچ-12

(مجري)1396- 1393هاي  سال

)همکار(1380- 1379هاي سالدر ایران در Juniperusطرح جامع و ملی مطالعات اکولوژي جنس ارس -13

مصوب 72-0310117908-07هطرح بررسی اکوفیزیولوژي و بیوشیمیایی علل زردشدن تاغزارهاي دست کاشت ایران با شمار-14

کار)(هم1379سازمان تحقیقات کشاورزي در سال 

هاي مقاوم نسبت به تغییرات محیطی با طرح ملی گسترش اکالیپتوس در نقاط مختلف ایران تکثیر جنسی و غیرجنسی اکالیپتوس-15

(همکار)1381- 1372هاي سالمصوب سازمان تحقیقات کشاورزي در 72- 0310117909- 01هشمار



-07هر بیولوژي بعضی از درختان جنگلی جنوب ایران با شمارهاي ناشی از بروز جنگ خلیج فارس دبررسی آلودگیالمللی بینطرح -16

(همکار)1381- 1379هاي سالمصوب سازمان تحقیقات کشاورزي در 0310117000-79

(همکار)1377-1376هاي سالهاي میکوریز همزیست با تاغ در سبزوار در بندي قارچطرح شناسایی و طبقه-17

(همکار)1376-1374هاي سالکوریز همزیست با تاغ در یزد در هاي میبندي قارچطرح شناسایی و طبقه-18

هاي سالبه تیمارهاي مختلف هورمونی، آنزیمی و پروتئینی در Juniperus excelsaهاي مختلف پاسخ قلمههطرح بررسی نحو-19

(همکار)1379-1383

(همکار)1381-1378هاي سالگلی واز در هاي جنفسفات از خاكهي محلول کنندهاطرح جداسازي و شناسایی میکروارگانیسم-20

هاي تهران، خراسان، گلستان، اردبیل، هرمزگان و چهارمحال وهاي ارس ایران از طریق نهالکاري در استانطرح ملی احیاي جنگل-21

)همکار-دست اجرا(در1387-1383هاي سالبختیاري در 

همکار)(1386-1383هاي سالي (تغذیه و رشد) افرا (پلت) در فسفات بر فیزیولوژههاي محلول کنندطرح تاثیر باکتري-22

(همکار)1387-1385هاي سالاي در گل محمدي در طرح ایجاد تنوع ژنتیکی با استفاده از روشهاي درون شیشه-23

(همکار)1386- 1386هاي سالونه اکالیپتوس در گ3طرح تشکیل لیگنیفیکاسیون بافت چوبی نرمال و کششی در -24

(همکار)1389-1387هاي سالی اثرات آتش سوزي بر خواص فیزیکی، شیمیایی، بیولوژي خاك و پوشش گیاهی مراتع در بررس-25

Eucalyptusبررسی روابط آبی -26 microteca(همکار)1389-1388هاي سالدر الیسیمتريهاي با استفاده از آزمایش

هاي جنگلی در سازي تودهزنی بذر برخی درختان جنگلی با تأکید بر غنیهاي خاك در افزایش جوانهبررسی تأثیر میکروارگانیسم-27

(همکار)1389- 1387هاي سال

هاي شمال در یافته و سالم راشستانهاي جنگلی تخریببررسی و مقایسه عناصر غذایی موجود در برگ درختان راش در اکوسیستم-28

(همکار)1390- 1388هاي سال

(همکار)1391-1388هاي سالق کاشت بذر و نهال طرح ملی در ي ارس از طریهااحیاي جنگل-29

استان کشور و ثبت 15رویشگاه، تکثیر و ایجاد ذخیره گاه و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران در شناخت، معرفی و بررسی-30

(همکار)1392-1388هاي سالاطالعات این درختان، و معرفی این درختان در سطح ملی و جهانی در 

1394- 1392هاي  هاي دچار خشکیدگی در سالدرختان بلوط در تودههاي مختلف پیکرهسی وضعیت عناصر غذایی در بخشبرر-31

(همکار)



Populus(بررسی عملکرد تولید چوب و پتانسیل گیاه پاالیی درختان صنوبر-32 nigra ( آبیاري شده با فاضالب شهري در جنوب تهران

(همکار)1396- 1395هاي  در سال

-1388هاي  هاي افزایش دهنده رشد گیاهان در سالول با کمک باکترير و ويهاي برودامانی نونهالررسی افزایش رشد و زندهب-33
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.207-195: )2(18اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد 

) بررسی تغییرات کمی پراکسیداز1387، ش. (شهرزادو،، ع.قمري زارعزاده، م.،متینی،، م.ديی، امم.ح.عصاره، م.، نژاد ممقانیشبان-66

.18- 13: 81در کشت درون شیشه. پژوهش و سازندگی، 



هاي ) مقایسه مقدار جذب فلز سرب در اندام1388ه. (،و صفري،زاده، م.متینیخداکرمی، ي.، شیروانی، ا.، زاهدي امیري، ق.، -67

.320- 313: 4پاشی. مجله جنگل ایران، هاي یکساله دو گونه بلوط ایرانی و بنه به روش محلولمختلف (ریشه، ساقه و برگ) نهال

هاي بر فعالیت آنزیمبرداريپوشش و فصل نمونه) مطالعه تأثیر تاج1389تیموري م.، خوشنویس، م.، قاسمی، م.ح. (زاده، م.،متینی-68

.162-152): 1(18، فصلنامه جنگل و صنوبرخاك در چند رویشگاه ارس ایران.

) مطالعه تغییرات رویش درختان چنار پنج 1389پور ح. (شبستانی ش. و ولیزاده م.،متینیعلی احمد کروري س.، شیروانی ا.، -69

.355- 345: 8منطقه شهر تهران. فصلنامه جنگل، 

) همبستگی 1389م. (،جبلیو ، ش.،شهرزاد، ع.،قمري زارعفروتن، .،زاده، ممتینی،، م.ديی، امم.ح.عصاره، م.، مقانینژاد مشبان-70

. 79-71: 5هاي ساده تکرارشونده در تنوع سوماکلونال حاصل از کشت درون شیشه. ژنتیک نوین، هاي پراکسیداز و توالیآلل

) مقایسه تأثیر تنش سرما بر روي فعالیت پراکسیداز 1390و قمري زارع، ع. (،.زاده، متینیمشمس، ز.، عصاره م.ح.، انتشاري، ش.، -71

.313-304: 19هاي اکالیپتوس. ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، در نهال

Juniprusگونه ارس (زادآوريهاي خاك و ) تأثیر متقابل فعالیت آنزیم1391و همتی، و. (،ترابیان، ي.زاده، م.،متینیباقري، ع.، -72

(excelsa ،631-621: 19در رویشگاه چهار باغ گرگان. فصلنامه جنگل و صنوبر.

Acer) میکوریز آربسکوالر در کیکم (1390خوشنویس، م. (و شیروانی، ا.، اعتماد، و.، زاده، م.،متینیکمره، ت.، فیضی-73 cinerasens(

.221-213: 3با برخی عناصر غذایی ضروري. فصلنامه جنگل، در دو فصل بهار و پاییز و ارتباط آنها

) همزیستی میکوریزي آربسکوالر در گالبی وحشی 1390خوشنویس، م. (و شیروانی، ا.، اعتماد، و.، زاده، م.،متینیکمره، ت.، فیضی-74

)(Pyrus glabra184-173: 64هاي چوب، گل و فرآوردهو مقایسه درصدکلنیزاسیون و فراوانی اسپورها در بهار و پاییز. فصلنامه جن.

بندي بستر کاشت بر تکثیر ) اثر تیمارهاي نوري، هورمونی و دانه1391، ا. (و شیروانیزاده، م.،متینیخوشنویس، م.، تیموري م.، -75

.142- 135: 4هاي آن در ارسباران. فصلنامه جنگل، توسط قلمه جهت احیاي رویشگاهJ. oblongaغیرجنسی گونه 

بارش گیري سرب و کادمیوم تاجربایی و اندازه) باران1391زاده، و. (و بایرامزاده، م.متینیخسروپور، ا.، عطارد، پ.، شیروانی، ا.، -76

. 38-31: 1اي در پارك جنگلی چیتگر. تحقیقات علوم و مهندسی جنگل، جنگلکاري سرو نقره

ن فسفاتاز و یهاي آلکالمیرات آنزییسه تغیمقا) 1391موري، م. و افدیده، ف. (خانجانی شیراز، ب.، تیزاده، م.،متینیمراقبی، ف.، -77

.242- 233: 20. فصلنامه جنگل و صنوبر ایران، شگاه جنگلی و دست کاشت فندق در دو فصلید فسفاتاز خاك  در سه رویاس

م پراکسیداز  در گیاه اسپرس ) تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزی1392ف. (،و نجفیزاده، م.،متینیآبادي ف.،شمس-78

)Onobrychys sativa 558- 549): 3(20) تحت تأثیر تنش خشکی. مرتع و بیابان ایران.



هاي کاج تهران بارش توده) برخی ترکیبات شیمیایی تاج1391زاده، و. (و بایرام،زاده، م.متینیخسروپور، ا.، عطارد، پ.، شیروانی، ا.، -79

.378- 370: 20جنگل و صنوبر ایران، ي موردي: پارك چیتگر).ي شهري (مطالعهآلودهي اي در منطقهو سرو نقره

-213: 20، هاي یک خاك مرتعی. مرتع و بیابان ایرانسوزي بر فعالیت برخی آنزیم) اثر آتش1392گودرزي، م. (وزاده، م.متینی-80

225.

آز و برخی هاي دهیدروژناز و اوره) تغییرات فعالیت آنزیم1392(آبکنار، ك. و طاهري، زاده، م.متینیعلیزاده، ط.، صالحی، ع.، -81

هاي شیمیایی خاك در مراحل مختلف تحولی توده جنگلی راش (مطالعه موردي: جنگل رزه در غرب استان گیالن). مجله ویژگی

. 347-337): 3(5،جنگل ایران

هاي خاك در رویشگاه ارست آنزیمی) تأثیر قرق بر فعال1392ا. (،م.، و شیروانی،خوشنویس، م.، تیموريزاده، م.،متینی-82

)Juniperus excelsa (52- 45: 4رطاق اردل. حفاظت منابع آب و خاك، در چها.

سوزي بر ماکروفون خاك در ) اثر شدت آتش1392.، دیک، و. (زاده، ممتینیپوررضا، م.، حسینی، س. م.، صفري سنجانی، ع. ا.، -83

.741-729: 21ط ایرانی. جنگل و صنوبر ایران، زاد بلوهاي شاخهجنگل

-213: 20هاي یک خاك مرتعی. مرتع و بیابان ایران، برخی آنزیمسوزي بر فعالیت) اثر آتش1392و گودرزي، م. (،زاده، م.متینی-84

225.

هاي ریزوسفري کنش میکروارگانیسم) اثر برهم1392و. (،و عبدوسی، زاده، م.متینیم.، ا،ا.، میرز،بهادري، ف.، شریفی عاشورآبادي-85

بر جذب عناصر روي، منگنز، منیزیم و عملکرد اسانس در گیاه دارویی آویشن دنایی. فناوري تولیدات گیاهی. در دست چاپ.

Eucalyptus) بررسی اثر دگرآسیبی 1392(زاده، م.متینیو .،غ،، بخشی خانیکی.ا،، شریعت.ح.م،م، عصاره،سخایی-86

camaldulensis25- 13: 29گیاهان دارویی و معطر ایران، مجله هاي رشد گندم. بر فعالیت آنزیمی پراکسیداز و برخی شاخص.

(Acerکیکمزنیواب بذر و افزایش درصد جوانهشکستن خ) 1393(زاده، م.متینیو، م.،خوشنویسم.، تیموري،-87

monspessulanum (و دیوآلبالو(Sorbus greaca)385- 377): 4(6. مجله جنگل ایران ارهاي میکروبیبا کمک تیم .

Cerasus)هاي محلبهاي میکوریزي بر رشد نهالاثر تلقیح قارچ) 1395(، م.خوشنویسا.، و ، شیروانی، زاده، م.،متینین.، آرمند، -88

mahaleb (L.) Mill)664-656): 4(24. مجله جنگل و صنوبر ایران.ايدر شرایط گلخانه.

با برخی عناصر غذایی رابطه همزیستی میکوریزي ) 1394(، ف.آباديو شمس، ط.،علیزادهن.، آرمند، م.، ،خوشنویسزاده، م.،متینی-89

Loniceraهاي خاك ریزوسفر (فسفر، نیتروژن و پتاسیم) و آنزیم nummulariifolia :رویشگاه چهارطاق اردل) مجله (مطالعه موردي

.340- 329: 3.جنگل ایران



Fagusتغییرات عناصر غذایی خاك و برگ راش ()1395(، ب.ا.زادهامانو ، ي.،کالفیزاده، م.،متینیم.،تیموري،ا.،انی،رحم-90

orientalis Lipski .(مطالعه موردي: جنگل رزه، استان گیالن) 2مجله جنگل و صنوبر ایران.) در مراحل مختلف توالی راشستان :

323-331.

اثر تنش کم آبی بر عملکرد، درصد )1395(زاده، م.،متینیو ، ف.،سفیدکنب.، عباس زاده، م.، حسن پور اصیل،م.، الیق حقیقی،-91

.526- 513: 3مجله گیاهان دارویی و معطر ایران.و ترکیب هاي اسانس گیاه پونه سا. 

ابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند ارزی)1395(، م.و رحیمی، ط.،انصافی مقدمع.، ، مشکی،زاده، م.،متینیا.، نوري، -92

Quercus(جذب آنها توسط برودار brantii Lindl. (مطالعه موردي: رویشگاه مله)605: 4مجله جنگل و صنوبر ایران.) سیاه ایالم-

616.

هاي آنتی اکسیدان زیماثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آن) 1395(زاده، م.متینیو ، ح.،سلطانلور.،رحمانی،ت.،،کمرهفیضی-93

.518- 507: 4مجله جنگل ایران.). Pistacia vera(هاي میکوریزي پسته جنگلینهال

اثر فنوتیپ پایه مادري و دوره آبیاري بر ) 1396(، ا.و شیروانیزاده، م.،متینیم.ح.، زاده حالج، صادقتیموري، م.، م.،خوشنویس،-94

Juniprus(هاي ارسمانی و رشد نهالزنده exclesa M.B (.516- 506: 3مجله جنگل و صنوبر ایران.در ایستگاه سیراچال.

در بیان ژن دهیدرین در Funneliformis mosseaeتأثیر قارچ)1396(.زاده، ممتینیو ، ح.،سلطانلور.،، رحمانی،کمره، ت.فیضی-95

.323-314: 2و جنگلی ایران.هاي پسته ایرانی تحت تنش خشکی. مجله ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی نهال

هاي فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی)1396(، ا.و شریعتزاده، م.،متینیا.،حسینی،-96

)Quercus brantii Var Persica (.71-57: 1مجله ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران.

هاي شناسی نونهالهاي ریختتولید و ارزیابی برخی ویژگی)1396(زاده، م.متینیسلطانلو، ح.، و کمره، ت.، رحمانی، ر.،فیضی-97

Pistacia(میکوریزي پسته جنگلی vera(.1 :106-115.

تحت تنش سرب و ) Ligustrum vulgare(هاي برگ نوپاسخ فیزیولوژیکی نهال)1396(، ا.و خسروپورزاده، م.،متینیل.، حکیمی،-98

.45-33: 3.شناسی سلولی و مولکولی گیاهیشناسی سلولی و مولکولی گیاهی مجله زیستادمیم. زیستک

هاي براي گونههاي میکوریزي همزیستارزش قارچ)1396(، ش.بختیاريا.، و نوري، ط.،علیزاده،م.، خوشنویس، زاده، م.،متینی-99

Celtis)مختلف گیاهی؛ مطالعه موردي: گونه داغداغان  caucasica L).45- 42: 1مجله طبیعت ایران.

.55-42: 4سال. مجله طبیعت ایران.ایران، گنجینه درختان کهن)1396(، م.و تیموري، ا.،شیروانیزاده، م.،متینیم.،خوشنویس،-100

.35-20: 2بیعت ایران.هاي کهنسال ایران. مجله طایران، ارس)1396(، م.و تیموري، ا.،شیروانیزاده، م.،متینیم.،خوشنویس،-101



Cerasusهاي آربسکوالر محلب () تغییرات فصلی قارچ1397(، م.خوشنویسو ا.،شیروانی،زاده، م.،متینین.،آرمند،-102 mahaleb L.

Mill12-1): 1(10هاي ریزوسفر (مطالعه موردي: چهارطاق). مجله جنگل ایران، ) و ارتباط آنها با برخی آنزیم.

هاي کهنسال ایران. مجله طبیعت ) سرو1397(، ك.و غوث، ح.،تعویذيم.، تیموري، ا.، شیروانی، زاده، م.،تینیمم.، خوشنویس، -103

.64-48): 1(3ایران، 

هاي کهنسال ایران. ) سرو1397(، م.و تیموري، ا.،شیروانیش.،احمدي،زاده، م.،متینیم.ح.، زاده حالج، صادقم.، خوشنویس، -104

.59- 44): 3(3، مجله طبیعت ایران

Salsolaی گونه سالسوال (ت) نقش مدیریت چرا در همزیس1397(، س.و رجایی، ع.ا.،ذوالفقاريزاده، م.،متینیع.، مشکی، ا.،نوري،-105

laricina Pall.39- 39): 5(3هاي میکوریزي آربسکوالر. مجله طبیعت ایران، ) با قارچ.

): 6(3) گردوهاي کهنسال ایران، بخش اول. مجله طبیعت ایران، 1397(م. تیموري، ، و ا.شیروانی، زاده، م.،متینیم.، خوشنویس، -106

30-45.

عوامل مؤثر بر ریزازدیادي گیاه دارویی مرزه خوزستانی ) 1397رضوي، خ.، شهبازي، م. (زاده، م.،متینیمیرجانی، ل.، سلیمی، ا.، -107

)Satureja khuzistanica Jamzad .(26یاهان مرتعی و جنگلی ایران، مجله ژنتیک و اصالح گ)62-53): 1.



مقاالت ارائه شده در سمینارهاي داخلی و خارجی

الیزا. هفتمین اي کیست هیداتید و کاربرد آنها در تشخیص با استفاده از روشها) خالص سازي آنتی ژن1377(، م.زادهمتینی-1

.180هصفهان، اصفهان. صفحشهریور. دانشگاه ا2–مرداد 31کنفرانس زیست شناسی ایران. 

) بررسی تغییرات فصلی آنزیم پراکسیداز و تراز قند فروکتان در گیاهان. 1378و علی احمد کروري، س. (،، م.زادهمتینی-2

.235هشهریور. دانشگاه رازي، کرمانشاه. صفح11-9هشتمین کنفرانس زیست شناسی ایران. 

) بررسی تغییرات فصلی آنزیم پراکسیداز و تراز قند فروکتان در 1378(، م.هزادمتینیو ،معقولی، ف.، علی احمد کروري، س.-3

.236هشهریور. دانشگاه رازي، کرمانشاه. صفح11- 9گیاهان. هشتمین کنفرانس زیست شناسی ایران. 

مین کنفرانس ) تأثیر بستر کاشت بر فیزیولوژي و ژنتیک درختان جنگلی. هشت1378(، م.زادهمتینیو،علی احمد کروري، س.-4

.168هشهریور. دانشگاه رازي، کرمانشاه. صفح11-9زیست شناسی ایران. 

) شناسایی و طبقه بندي 1378صالحی شانجانی، پ. (و،.، علی احمد کروري، س.، تیموري، م. خوشنویس، م.، مزادهمتینی-5

5- 3تین همایش ملی بیوتکنولوژي ایران. ) در جنگل تحقیقاتی واز. نخسTaxus baccataسرخدار (هي همزیست با گونهاقارچ

.323-314اسفند. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 

Robertو ،، م.زادهمتینیعلی احمد کروري، س.،-6 Ebermann)1378ي شاخص (الیت) بر اساس پاسخ آنزیمی ها) انتخاب پایه

اسفند. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 5- 3ي محیطی. نخستین همایش همایش ملی بیوتکنولوژي ایران. هادرختان به تنش

324-329.

و شیروانی، ،.، مراقبی، ف.، معقولی، ف.، مزادهمتینیتیموري، م.، خوشنویس، م.، صالحی شانجانی، پ.، علی احمد کروري، س.،-7

ن همایش ي محیطی مطالعات آنزیمی و ایزوآنزیمی. نخستیها) نقش درخت به عنوان شاخص تغییرات و آلودگی1378ا. (

.250- 245اسفند. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 5-3همایش ملی بیوتکنولوژي ایران. 

) محلول شدن فسفات غیرآلی 1378صالحی شانجانی، پ. (، خوشنویس، م. و، م.زادهمتینیتیموري، م.، علی احمد کروري، س.، -8

اسفند. دانشگاه 5- 3لی بیوتکنولوژي ایران. ي جنگلی. نخستین همایش همایش مهاتوسط جنس باسیلوس جداشده از خاك

.1132-1130تربیت مدرس، تهران. 

) بررسی تغییرات کمی و کیفی پراکسیداز در 1378(، م.زادهمتینیو،صالحی شانجانی، پ.، علی احمد کروري، تیموري، م.، س.-9

اسفند. دانشگاه تربیت 5-3لوژي ایران. ي کویري. نخستین همایش همایش ملی بیوتکنوهاگیاهان تاغ مقاوم و حساس به تنش

.1168- 1163مدرس، تهران. 



ها) همزیستی میکروارگانیسم1379، م. (زادهو شمس،.، تیموري، م.، مزادهمتینیراد، م.ه.، علی احمد کروري، س.، جلیلی، ع.، -10
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