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مجالت علمی پژوهشی داخلی-ب

واکنش نهالهاي افراپلت به کودهاي شیمیایی و دامی در دو نهالستان . 1385، مصطفی خوشنویس و محسن نورشاد. رحمانی احمد -1
156,-143: 73جنگلی شهرپشت چالوس و کلوده آمل. فصلنامه پژوهش و سازندگی. 

) و ارتباط Ulmus glabraاي درختان ملج(.  بررسی وضعیت تغذیه1387نج شفیعی. ، یحیی دهقانی شورکی و شهرام بارحمانی احمد-2
,106- 99) : 1(17جنگل و صنوبر ایران. تحقیقات شناسی ملی ایران. آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه

کودهاي شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و انواع و مقادیر مختلف تاثیر .1392.، مهدي میرزا و سید رضا طبایی عقداییرحمانی احمد-3
.759-747).: 4(29فصلنامه گیاهان دارویی و معطر ایران. .کیفی اسانس گل محمدي

Acer. تاثیر تیمار کود بر رشد نهالهاي شیردار1393. و محسن نورشادمجید حسنی، مصطفی خوشنویسرحمانی احمد،-4

cappadocicum)322-332) : 2(22جنگل و صنوبر ایران. تحقیقات ل.  ) در نهالستان و عرصه جنگ.
هاي آلی تعیین حد کفایت عناصر غذایی و تأثیر کود. 1393. رضا عباسی اشرف جعفري  و حمید، علیاحمد رحمانی، شفیعی شهرامبانج-5

). 1(22جنگل و صنوبر ایران. تحقیقات .منظور گسترش فضاي سبزبه(Acer negundo)اي افراي سیاه و معدنی در بهبود وضعیت تغذیه
51-64,

بررسی تاثیر کودهاي مختلف شیمیایی و دامی بر رشد نهالهاي بلند مازو در نهالستانهاي . 1384احمد ، مصطفی خوشنویس . رحمانی- 6
,15-1). 1(13. جنگل و صنوبر ایرانتحقیقات . کلوده آمل و شهرپشت نوشهر

. اثر تنش شوري بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ از گونه اهلی بادام. 1382. دانشور، حسین سردابی، حیدر علی احمدرحمانی-7
,18- 1: 11تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 



آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام . 1382. و محمد حسن عصارهاحمد رحمانیسردابی حسین، حیدر علی دانشور، -9
,232-219): 2(11تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.هلی به منظور استفاده در جنگلکاري دیمخودرو و ا

. اثر قطر و تعداد جوانه قلمه روي جوانه زنی چنار. 1384. ، سیدمحسن حسینیاحمد رحمانی، مسعود طبري ، ابراهیمخسروجردي-10
,195-189) :6(12علوم کشاورزي و منابع طبیعی. 

. بررسی زنده مانی نهالهاي چنار تولید شده از قلمه 1385. ، سیدمحسن حسینیاحمد رحمانی، مسعود طبري ، ابراهیمخسروجردي-11
,100- 95: 71هاي مختلف. پژوهش و سازندگی. 

ي یکساله مطالعه مقدماتی رشد و توسعه مجاري مولد رزین در نهالها. 1385و کامکار جایمند. احمد رحمانیدهقانی شورکی یحیی ، -12
,100- 92): 2(14. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. پسته وحشی

بررسی تاثیر شوري آب و خاك بر خشکیدگی درختان . 1387. ، عباس پورمیدانی ،سید مهدي ادنانیاحمد رحمانیحسین ، توکلی نکو-13
.555-543): 4(16. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.) در منطقه قمCupressus arizonica.Gاي (سرو نقره

بررسی . 1387. شیروانیانوشیروانورحمانیاحمد،یزادهمتینمحمدتیموريمریم،علی احمدکروريخوشنویس مصطفی ، سودابه-14
,167- 157): 1(16. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. Juniperus excelsaتیمارهاي مختلف بر ریشه زایی قلمه هاي  

. مقایسه ویژگیهاي رویشی بلند 1388و مسعود طبري. احمد رحمانیله ، عزت اله ابراهیمی، سید محسن حسینی، روحی مقدم عین ا-15
.224- 210). 2(17مازو در جنگلکاریهاي خاالص و آمیخته. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 

پژوهش و . پی استان اصفهان با یونجه [اي چند سالهاحیا و اصالح مراتع کم بازده نیمه است. 1388. احمد رحمانیباقر زاده کریم و - 16
.45-39: 82سازندگی. 

اثر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه . 1388. ، حامد یوسف زاده و مرضیه رزاق زادهاحمد رحمانیاحمد لو فاطمه ، مسعود طبري، -17
,403- 394): 3(17. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. )(Pinus halepensis(زنی بذر کاج حلب

اثر ترکیبات ماده آلی بر رشد و بازده تولید نهال . 1388. ، حامد یوسف زاده و یحیی کوچاحمد رحمانیاحمد لو فاطمه ، مسعود طبري، - 18
.299-287: 4. مجله جنگل ایران. کاج بروسیا و کاج حلب

ثر ترکیبات خاك بر رشد و راندمان نهال سرو نقره اي و ا. 1388. ، حامد یوسف زادهاحمد رحمانیاحمد لو فاطمه ، مسعود طبري، -19
,447-437): 48(13. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. زربین در نهالستان

Pinusبررسی جوانه زنی بذر و زنده مانی نهال کاج بروسیا (. 1388.، حامد یوسف زادهاحمد رحمانیاحمد لو فاطمه ، مسعود طبري، - 20

brutia Ten.76- 61): 3(16. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل. ) در خاك هاي مختلف نهالستان.
ازبرخیبررسی. 1390. مهدويرضاوطبري، مسعودرحمانیاحمدابراهیمی،الهعزتحسینی،محسنسید،الهمقدم عینروحی-21

,48-39): 1(25. مجله پژوهشهاي خاك. بلندمازوآمیختهوخالصهايکاريجنگلدرخاكهايویژگی
ساختار زادآوري و تنوع زیستی . 1390. طبري، مسعودرحمانیاحمدابراهیمی،الهعزتحسینی،محسنسید،الهمقدم عینروحی- 22

علوم محیطی. فصلنامه علمی پژوهشی .کاري هاي خالص و آمیخته بلند مازوگونه هاي درختی و درختچه اي موجود در زیر اشکوب جنگل
8)3 :(57-68,

اثر جنگل کاري گونه هاي مختلف . 1389. ، بهنام حمزه، محمد حسن عصاره و محمود قرآنیاحمد رحمانیسردابی حسین ، -23
,132-117): 39(1. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. اکالیپتوس بر خصوصیات خاك جنگلی در استان گیالن

مقایسه برخی عناصر غذایی در برگ شش . 1390. بهنام حمزه، محمد حسن عصاره و محمود قرآنی،احمد رحمانیسردابی حسین ، -24
,70- 61): 1(3. مجله جنگل ایران. گونه اکالیپتوس و رابطه آن با خاك

د بررسی میزان برگشت مجد. 1390.طبري، مسعودرحمانیاحمدابراهیمی،الهعزتحسینی،محسنسید،الهمقدم عینروحی- 25
.88-79): 1(24. مجله زیست شناسی ایران. عناصر غذایی از برگ به درختان در کشت خالص و آمیخته بلند مازو

اثر درجات مختلف آمیختگی بر . 1386.طبري، مسعودرحمانیاحمدابراهیمی،الهعزتحسینی،محسنسید،الهمقدم عینروحی-26
,168-155: 77. پژوهش و سازندگی. آزاد- ویژگیهاي کمی و کیفی جنگل کاري بلند مازو

تاثیر مرگ و میر درختی بر ساختار جنگلهاي بلوط ایرانی . 1391. و داوود آزادفررحمانی احمدحسینی، محسنسیدحسینی احمد ،-27
,576- 565): 4(20تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. . در استان ایالم

مقایسه خصوصیات محیط هاي رقابتی توده هاي سالم . 1392. و داوود آزادفرمانی رحاحمدحسینی، محسنسیدحسینی احمد ،- 28
,617-606). 4(21.تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.بلوط ایرانی و توده هاي متاثر از از زوال بلوط در استان ایالم



جمعیت باکتریهاي موثر در چرخه نیتروژن در بررسی و مقایسهاحمد رحمانی. تیموري مریم ، مصطفی خوشنویس، محمد متین زاده و - 29
. 499-509). 3(28. مجله زیست شناسی ایران. 1394. اکوسیستمهاي جنگلی تخریب یافته و سالم جنگلی در راشستانهاي خزري

قارچهايمطالعه تنوع . 1393، سید علی نجات ساالري و محمد رضا عارفی پور. احمد رحمانیبوجاري جمشید، فرزانه عادل، - 30
پژوهشی - دوفصلنامه علمیاکتومیکوریز در قطعات تخریب یافته و سالم راشستانهاي شمال کشور (مطالعه موردي تالش و کالردشت). 

.30- 37). 1(12تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران.
کاري خالص و آمیخته توسکا ییالقی اثر جنگل. 1394و جمشید مختاري. احمد رحمانیکرمی کرد علیوند پري، سید محسن حسینی، -31

.402-412). 3(23. تحقیقات جنگل و صنوبر ایرانهاي فیزیکی وشیمیایی خاك. و صنوبردلتوئیدس بر ترسیب کربن و برخی ویژگی
ایی خاك و برگ راش در تغییرات عناصر غذ.1395. مریم تیموري، محمد متینی زاده، یوسف کالفی و بیت اهللا امانزادهاحمد رحمانی،-32

332- 323). 2(42. رانیجنگل و صنوبر اقاتیتحق). مراحل تحولی راشستان ( مطالعه موردي: جنگل رزه استان گیالن
اثر باکتریهاي محرك رشد بر صفات رویشی و . 1396. احمد رحمانییونس رستمی کیا، مسعود طبري کوچکسرایی، احمد اصغر زاده و-32

127- 116). 1(25. رانیجنگل و صنوبر اقاتیتحق.در نهالستان فندقلوي اردبیلي نونهالهاي فندقعناصر تغذیه ا
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. بررسی تاثیر کودهاي ارگانیک, شیمیایی و تلفیقی بر رشد نهالهاي بلند مازو, افراپلت و توسکا در ، مصطفی خوشنویسرحمانی احمد-5
,1384شهریور 9- 6نهالستان کلوده آمل. نهمین کنگره علوم خاك ایران.

هاي ف درختان جنگلی بر خصوصیات خاك. تاثیر گونههاي مختل، یحیی دهقانی شورکی و شهرام بانج شفیعی. تاثیر گونهاحمد رحمانی- 6
.1386شهریور 6- 4مختلف درختان جنگلی بر خصوصیات خاك. 

، مجید حسنی، مصطفی خوشنویس و محسن نورشاد. کود دامی جایگزین مناسب براي تغذیه نهال هاي جنگلی شیر احمد رحمانی-7
,1392آبان 9یش ملی پژوهش هاي محیط زیست ایران. ) در نهالستان کالردشت . هماAcer cappadocicumدار(

، مجید حسنی، مصطفی خوشنویس و محسن نورشاد. عدم وابستگی رشد نهالهاي جنگلی ون در عرصه جنگل به کود در احمد رحمانی-8
,1392آبان 9نهالستان. . همایش ملی پژوهش هاي محیط زیست ایران. 

). Rosa damasceneایی. تاثیر مقادیر مختلف کود دامی بر مقدار و عملکرد اسانس گل محمدي (و سید رضا طبایی عقداحمد رحمانی-9
,1392آبان 9همایش ملی پژوهش هاي محیط زیست ایران. 



، معصومه شکیبی مهر و سید رضا طبایی عقدایی. تاثیر کودهاي شیمیایی و دامی بر اندازه گل و میزان رشد بوته هاي گل احمد رحمانی-9
1390آبان 5نخستین همایش باغ ملی گیاهشناسی ایران. Rosa damascene.محمدي

اثر جنگلکاریهاي بلند مازو (به صورت . مسعود طبري،احمد رحمانی، سید محسن حسینی، عزت اله ابراهیمی، عین الهروحی مقدم-10
.1385آبان 25. اولین همایش سراسري اکولوژي ایران. خالص و آمیخته با داغداغان) بر برخی ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی خاك

اثر نمکهاي کلرور سدیم و کلسیم بر رشد و درصد عناصر ماکرو  در برگ و ریشه دو . و حسین سردابیاحمد رحمانی ،حیدر علیدانشور-11
,1384آبان 17. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. گونه وحشی بادام و یک ژنوتیپ از گونه اهلی بادام

سومین . هاي اهلی باداماثر تنش شوري بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ از گونه. ، حیدر علی دانشور، حسین سردابیاحمد رحمانی-12
,1382آبان 12-10. کنگره علوم باغبانی ایران

میایی و الی و ترکیب آنها بر میزان خسارت تاثیر کودهاي شی. و محمود شجاعیاحمد رحمانی، سید ابراهیم صادقی، مهسامشدیی-13
,1389مرداد 12- 9سوك سرشاخه خوار گل محمدي. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

Pinusاستفاده از کمپوست کود آلی در رویاندن بذر کاج حلب (و معظم خراسانی. احمد رحمانی، مسعود طبري و فاطمه احمدلو-14

halepensis Mill.(1387اردیبهشت 26- 24. نگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزيسومین ک,
مدیریت آلودگی خاك و آب با تاکید بر استفاده از کودهاي آلی و و معظم خراسانی.احمد رحمانیفاطمه ، مسعود طبري و احمدلو-15

,1386اسفند .15سومین همایش زمین شناسی کاربردي و محیط زیست. مانی نونهالهاي کاج حلب. نقش آنها در روند رشد و زنده
تاثیر کودهاي شیمیایی و دامی بر رشد و . سید رضا طبایی عقدایی و علی اشرف جعفرياحمد رحمانی،، معصومهشکیبی مهر- 16

,121389- 11. همایش ملی گیاهان دارویی). Rosa damasceneخصوصیات مورفولوژیکی گل محمدي (
تاثیر کودهاي شیمیایی و دامی بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی . و محمود شجاعیاحمد رحمانی ، سید ابراهیم صادقی، مهسامشدیی-17

.1389اسفند 12- 11. همایش ملی گیاهان دارویی). Rosa damasceneگل محمدي (
. جنگلکاري شده بر میزان کربن ترسیب شده در خاكاثر گونه هاي. احمد رحمانی، سید محسن حسینی و پريکرمی کردعلیوند-18

.1389مهر 28- 27. همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران
همایش ملی . اهمیت مسایل تغذیه اي وگردش عناصر غذایی در اکوسیستمهاي جنگلی و نقش آن در مدیریت جنگل. احمدرحمانی-19

,1379شهریور 4. مدیریت جنگلهاي شمال
مدیریت آلودگی خاك و آب با تاکید بر استفاده از کودهاي آلی و . و مرضیه رزاق زادهاحمد رحمانی، مسعود طبري و فاطمه لواحمد-20

Pinus halipensisنقش آنها در رویاندن بذر کاج حلب Mill.)( .11-12 1386دي.
. اولین روشیپيهاها و پژوهشپژوهشیکنونتیده، وضعشانجاميهاپژوهشارسباران،يهاجنگل، سعیده اسکندري. احمد رحمانی-21

.1396شهریور 15-14همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهاي ارسباران. 
اثر اسید جیبرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب .یاحمد رحماناحمد اصغر زاده و ،ییکوچکسرايمسعود طبریونس رستمی کیا، -22

.1396وریشهر15-14ارسباران. يو حفاظت از جنگلهاانتیصیملشیهمانیاولران.بذر فندق در جنگلهاي ارسبا

طرحهاي پژوهشی :
یافته. .  مجري. خاتمهبررسی اثر کودهاي مختلف بر رشد و جذب عناصر معدنی در نهالستانهاي کلوده و شهرپشتطرح مستقل: -1

1384-1379.
.1384-1380. مجري. ختچه هاي باغ گیاهشناسی ملی ایرانبررسی وضعیت تغذیه اي درختان و درطرح مستقل:-2
بررسی اثر کودهاي مختلف شیمیایی و دامی بر رشد چهار گونه نهال جنگلی در نهالستانهاي مرتفع و مقایسه رشد آنها طرح مستقل: -3

.1389-1384. مجري. پس از انتقال به عرصه
. مجري. ي و تاثیر آن بر عملکرد گل و اسانس و ترکیبات موثر گل محمديبررسی تغذیه گیاهی, نیازهاي کودزیر پروژه طرح جامع: -4

1384-1388.
. مجري. بررسی وضعیت رشد نهالهاي تغذیه شده در نهالستان با کودهاي مختلف پس از انتقال به عرصه جنگلطرح مستقل: -5

1388-1391.
هاي یافته و سالم راشستاناکوسیستمهاي تخریببررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاك در طرح ملی: -6

.1392- 1388. مجري. شمال



. مجري. هاي شمالبررسی و مقایسه عناصر غذایی موجود در برگ درختان راش در اکوسیستمهاي تخریب شده و سالم راشستان-7
1388-1392.

) در باغ گیاه (Acer negundoاي سیاه بررسی راهکارهاي مناسب در جهت بهبود شرایط رویشی (تغذیه اي) افرطرح مستقل: -8
1390-1388. همکار. شناسی ملی ایران

مطالعه آنزیمی طرح مونیتورینگ بخش جنگل،بررسی آلودگیهاي ناشی از جنگ خلیج فارس در بیولوژي بعضی از طرح مستقل:-9
.1385- 1379. همکار. درختان جنگلی جنوب ایران

.1385- 1379. همکار. هاي جنگلی آسیب دیده از جنگ (مونیتورینگ)ي اکوسیستمبررسی نقش جنگل کاري در احیاطرح مستقل:-10
. همکار. طرح برسی تاثیر ازت و فسفر بر روي رشد و نمو و توسعه کانالهاي صمغ و میزان و ترکیبات آن در نهالهاي بنهطرح مستقل: -11

1382-1383.
.1385- 1382. همکار. رك جنگلی هموار لکها (استان قم)اي در پابررسی علل مرگ تدریجی درختان سرو نقرهطرح مستقل:-12
اثر جنگلکاري گونه هاي مختلف اکالیپتوس بر پوشش گیاهی کف عرصه و خصوصیات فیزکی، شیمیایی و طرح مستقل: -13

.1387-1384. همکار. حاصلخیزي
-1382. همکار. هورمونی، نوريبه تیمارهاي مختلف Juniperus polycarposهی مختلف بررسی نحوه پاسخ قلمهطرح مستقل: -14

1386.
-1386. همکار. هاي احیاء  رویشگاه و جنگلکاري گازرخپیر و کلیر و  بررسی شیوه،هاي گازرخآت اکولوژي گونهطرح جامع: -15

1389.
نگلی زیر پروژه طرح جامع:بررسی و مقایسه جمیعت باکتریهاي موثر در چرخه نیتروژن در اکوسیستمهاي تخریب یافته و سالم ج-16

.1391-1388. همکار. هاي شمال ایرانراشستان
بررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاك  در اکوسیستم هاي تخریب یافته و سالم زیر پروژه طرح ملی:  -17

.1391-1388. همکار. راشستانهاي شمال ایران (گیالن )
یاهی و خصوصیات خاك  در اکوسیستم هاي تخریب یافته و سالم بررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گزیر پروژه طرح ملی:  -18

.1391-1388. همکار. )مازندرانراشستانهاي شمال ایران (
. بررسی وضعیت خاك جنگل در توده هاي خشکیده بلوط مناطق تحت تاثیر خشکسالی در استان ایالمزیر پروژه طرح جامع:  -19

.1392- 1391همکار. 
در ناحیه رویشی خزري (فاز اول: تخریب یافته و سالم جنگلی خاك اکوسیستم هاي تغییراتبررسی و مقایسهطرح جامع: -20

.1394-1388. مجري. راشستانها)
.1394-1391. مجري. بررسی تاثیر شوري بر رشد نهالهاي چتروفا و تعیین میزان تحمل به شوري آنزیر پروژه طرح جامع:  -21
ربسکوالر چند گونه مختلف درختی و درختچه اي زاگرسی (فاز دوم) و تولید نهالهاي ارزیابی همزیستی میکوریز اطرح مستقل: -22

1396- 1391. همکار. میکوریزي سه گونه محلب، کیکم و گالبی وحشی
ارزیابی همزیستی میکوریز اربسکوالر چند گونه مختلف درختی و درختچه اي جنگلهاي هیرکانی (فاز دوم) و تولید طرح مستقل: -23

1396- 1391. همکار. یکوریزي دو گونه ملج و بارانکنهالهاي م
1396-1391. همکار. (طرح جامع)بررسی سازگاري گیاه جتروفا در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیريطرح جامع: -24
1396-1393. تأثیر آتش سوزي بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك در ایستگاه تحقیقاتی سیراچال.مجريبررسی -25

ونیرگرسلیاي شمال کشور با استفاده از تحلهاي جلگهکاشت بومی و غیربومی جنگلهاي دستت برف در تودهسازي خسارمدل-26
1396- 1394. جنگل و مرتع چمستان نور)قاتیتحقستگاهی: اي(مطالعه موردکیلجست


تدریس:

آموزشگاه امام خمینی تهران (دوره کارشناسی ارشد)  حاصلخیزي خاکها ي جنگلی  
دانشگاه آزاد اسالمی-آموزشگاه امام خمینی تهرانطه آب ، خاك و گیاهراب

سازمان پارکها و فضاي سبز تهرانبسترهاي کاشت، خاك و خاکپوشها



دانشگاه آزاد اسالمیحاصلخیزي خاك
دانشگاه آزاد اسالمیخاکشناسی عمومی و خصوصی  

دانشگاه آزاد اسالمیخاکهاي شور و قلیا
دانشگاه آزاد اسالمیآب ، خاك و گیاهرابطه

سرپرستی پایان نامه:

اسـتاد  بررسی اثر تنش شوري و خشکی بر رشد فیزیو لوژیکی بادام، پایان نامه کارشناسی ارشد.مرکز آموزش امام خمینـی. -1
1379راهنما. 

نامه دکتري.دانشگاه تربیت مـدرس .  اثرات خصوصیات قلمه و زمان کاشت و بافت خاك در تکثیر و رشد نهال چنار. پایان -2
1384. مشاور، . پایان نامه دکتري.دانشگاه تربیت مدرس . مشاور

پویایی رشـد و تغذیـه جنگـل کاریهـاي خـالص و آمیختـه بلنـد مـازو، پلـت، آزاد و ممـرز در شـمال ایـران.  پایـان نامـه               -3
1385.دکتري.دانشگاه تربیت مدرس . مشاور

ل علفهاي هرز روي ویژگیهاي کمی و کیفی نهالهـاي چهـار گونـه سـوزنی بـرگ. پایـان نامـه        تاثیر تیمارهاي خاك و کنتر-4
1387کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. مشاور. 

Rosaبررسی تأثیر کودهاي شیمیایی و دامی بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدي (.-5 damascena Mill .(
1389. راهنما. دانشگاه ازاد اسالمی کرج

Rosa damasceneبررسی تاثیر تیمارهاي مختلف کودي بر روي تراکم سه آفت مهم گل محمدي - 6 Mill .درمنطقه کرج
1389مشاور. 

بر Populus deltoids)(و صنوبرAlnus subcordata)(هاي خالص و آمیخته توسکاي ییالقیاثرات جنگلکاري-7
منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت ». پوشش گیاهیوتنوع زیستیترسیب کربن خاك، فراوانی و بیومس کرم خاکی 

1390مدرس. راهنماي دوم. 
مطالعه تاثیر توده هاي خالص سوزنی برگ و پهن برگ دست کاشت بر روي خواص فیزیکی و شیمیایی خاك در منطقه -8

1390چمستان نور. دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج. راهنما. 
کیفی اسانس گیاه آویشن دنایی با استفاده از سه روش مختلف تقطیر با آب، تقطیر با بخار آب و میکرئ مطالعه کمی و -9

1390. . دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه. مشاور. استخراج فاز جامد فضاي فوقانی
د اسالمی واحد ساوه. جذب عناصر غذایی (ماکرو و میکرو المانها) و اثر آنها بر کمیت و کیفیت گل محمدي. دانشگاه آزا-10

1390راهنما. 
منابع طبیعی و علوم . اثرات شرایط رویشگاه و ویژگیهاي توده بر پدیده خشکیدگی در جنگلهاي بلوط ایرانی، استان ایالم-11

.1392دریایی دانشگاه تربیت مدرس. مشاور. 
Corylusهاي مختلف نهال فندق (یپزنی بذر و صفات رویشی اکوتهاي محرك رشد  بر جوانهباکتريتاثیر میکوریزا و  -12

avellana L.( . .1395منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس. مشاور.

مدیریت:
.1370-1368مسئول بخش تحقیقات کشاورزي جهاد سازندکی استان اصفهان.  سال

.1371-1370بیعی و امور دام استان اصفهان.مسئول بخش تحقیقات منابع طبیعی استان اصفهان  و سرپرستی مرکز تحقیقات منابع ط
ادامه دارد.-1379رئیس هیات مدیره انجمن اعضاي هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 

1394–1381معاونت بخش تحقیات جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 
. ادامه دارد1385کشور.  ریاست گروه خاکشناسی جنگل . بخش جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

1396-1394ات جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، قتحقیرئیس بخش 



:عضویت در هیأت تحریریه یا هیأت داوران مجالت علمی معتبر و گروه هاي علمی

) عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران1

یران و مسئول قسمت گفتگوي چالشی نشریه) عضو هیئت تحریریه مجله منابع طبیعی ا2

عضو هیأت داوران مجلۀ منابع طبیعی ایران) 3

) عضو هیأت داوران فصلنامۀ تحقیقات جنگل و صنوبر ایران4

) عضو هیأت داوران فصلنامۀ تحقیقات مرتع و بیابان ایران5

) عضو هیأت داوران مجلۀ گیاهان داروئی6

و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی) عضو هیأت داوران مجلۀ ژنتیک 7

) عضو هیأت داوران مجلۀ پژوهش و سازندگی8

، دانشگاه صنعتی اصفهان) عضو هیأت داوران مجلۀ علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی 9

خاك و آب) عضو هیأت داوران مجلۀ علوم10

ادامه دارد.- 1390موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. تخصصی بخش جنگل) عضو کمیته 11

) عضو کمیته راهبردي موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور12

احمد رحمانی


