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مشخصات فردي 

مریم تیموري 

ارومیه-1348

مدارج تحصیلی

)1370(اصفهاندانشگاهمیکروبیولوژي-شناسیزیستلیسانس
)1374(تهراندانشگاهمیکروبیولوژي-شناسیزیستلیسانسفوق

1395تا 1393هاي رگزیده بنیاد نخبگان در سالدانشجوي ب–)1396(دانشگاه الزهرا میکروبیولوژي-شناسیزیست:دکتري

:علمیهايفعالیتسابقۀ

کشورجنگلها و مراتعتحقیقاتمؤسسهجنگلتحقیقاتدر بخشکارشناسعنوانبه1373در سالعلمیهايفعالیتـ شروع
) 21پایه استادیار( تاکنون1376از سالکشورجنگلها و مراتعتحقیقاتمؤسسهعلمیهیأتـ عضو

سمت: 

17025زویاستاندارد اياجرادر اکوفیزیولوژي و بیوتکنولوژي جانشین مدیر ارشد آزمایشگاه 
کشورها و مراتعجنگلتحقیقاتمؤسسهعضو کارگروه بین الملل 

کشورها و مراتعجنگلتحقیقاتمؤسسهعضو کارگروه مدیریتی و عملیاتی سایت 
گیري فلزات سنگین در حوزه اندازه17025جهت اجراي استاندارد ایزو شگاهیآزمافنیریمدنیشجان

هاي راهبردي شبکه آزمایشگاهی فنآوريعنصري تخصصی آنالیز عضو کارگروه آنالیز 

هاي تخصصیها و کارگاهدوره

ت و توسعه کشاورزيمرکز تحقیقادانشگاه ایالتی اوهایو، فرصت مطالعاتی 
مرکز ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژيNGSهاي مقدمه اي بر آنالیز داده

دانشگاه الزهرا )FISHتشخیص سریع میکروبی با روش هیبریدیزاسیون در موضع با استفاده از پروبهاي فلورسانت (
)IRBCزیستی (ذخایررکز ملی م)Next Generation Sequencingتوالی یابی نسل دوم ( 

دانشگاه الزهراسازي آن هاي بهینهاي پلیمراز و آموزش روشواکنش زنجیره



٢

مجري :هاطرحهرستف
وازجنگلیهاياز خاكفسفاتکنندةمحلولهايمیکروارگانیسمو شناساییجداسازي

وژي (رشد و تغذیه) افرا پلتکننده فسفات بر فیزیولهاي محلولتأثیر باکتري

هاي جنگلیسازي تودهبر غنیتأکیدزنی بذور برخی درختان جنگلی با هاي خاك در افزایش جوانهمسبررسی تأثیر میکروارگانی

هاي شمالاشستانرو سالم جنگلی یافتههاي تخریبهاي موثر در چرخه نیتروژن در اکوسیستمو مقایسه جمیعت باکتريبررسی

هاي افزایش دهنده ) با کمک باکتريQuercus libaniiول ( ) و ويQuercus brantiiهاي برودار (مانی نونهالبررسی افزایش رشد و زنده
رشد گیاهان

هاي استپی، نیمه استپی و علفزارها (مطالعه موردي پارك ملی خبر و روچون استان کرمان)بررسی تنوع میکروبی خاك در اکوسیستم

زاگرسرویشیناحیهبلوطهايارزیابی برخی شاخص هاي زیستی در جنگل

همکار ها:طرحفهرست

هاي زاگرسهاي فیزیکی و شیمیایی خاك و عناصر برگ با تأکید بر پدیده زوال بلوط در جنگلسنجش و پایش ویژگی

Corylus avellanaندق جنگلی (تاثیر تلقیح باکتري هاي محرك رشد بر استقرار و صفات رویشی نهال هاي ف L.(

هاي جنگلیهاي مدیریت شده و مدیریت نشده در راستاي اعمال پایداري تودهدر راشستانهاي روشنهبررسی و پایش مشخصه

Vaccinium arctostaphylosبررسی انواع روش هاي تکثیر و ریز ازدیادي سیاه گیله ( L.(

هاي توده گیاهی، تنوع گونههاي زياستپی و علفزار با استفاده از شاخصهاي رویشی استپی، نیمهاکوسیستمبررسی و ارزیابی ساختار و عملکرد 
هاي میکوریزي آربسکوالر، تنوع میکروبی و برخی عوامل زیستی خاكگیاهی، غناي بانک بذر خاك، قارچ

استان کشور و ثبت و معرفی این درختان در سطح ملی و 20ان در شناخت، معرفی و بررسی رویشگاه، تکثیر و تهیه اطلس درختان کهنسال ایر
جهانی (فاز دوم)

ي محلب، هاي میکوریزي سه گونهاي زاگرسی (فاز دوم) و تولید نهالي مختلف درختی و درختچهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر چند گونه
کیکم و گالبی وحشی

ي هاي میکوریزي دو گونههاي هیرکانی (فاز دوم) و تولید نهالاي جنگلي مختلف درختی و درختچهچند گونهارزیابی همزیستی میکوریز آربسکوالر 
ملج و بارانک

ودرختان،ایناطالعاتثبتوکشوراستان15درایرانکهنسالدرختاناطلستهیهوگاهذخیرهایجادوتکثیررویشگاه،بررسیومعرفیشناخت،
جهانیوملیسطحدرتاندرخاینمعرفی

)دومفاز(نهالوبذرکاشتطریقازارسهايگلجناحیاي
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)سیراچالایستگاه(نهالوبذرکاشتطریقازارسهايجنگلاحیاي

زارهاي رویشی استپی، نبمه استپی، ماندابی و علفهاي میکوریزي آربسکوالر در اکوسیستمارزیابی همزیستی و غناي قارچ

سوزي در رویشگاه سیراچالهاي زیستی خاك در اثر آتشرات برخی ویژگیتغیی

)هاراشستان: اولفاز(خزريرویشیناحیهدرسالمویافتهتخریبجنگلیهاياکوسیستمخاكتغییراتمقایسهوبررسی

ایرانشمالهايراشستانسالموشدهتخریبهاياکوسیستمدرراشدرختانبرگدرموجودغذاییعناصرمقایسهوبررسی

بیابانیمرتعیوجنگلیهايلگومازتعداديباهمزیستهايریزوبیومشناساییواستخراج

هاي مختلف آویشنبررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گونه

هاي مریوانهاي فیزیولوژیک در جنگلبر برخی شاخصهاگروهتاثیر تیمارهاي پرورشی جست

هاي میکوریزي ارس و بنهولید نهالهاي هیرکانین و زاگرس و تمیکوریزي در چند گونه درختی و درختچه اي جنگلبررسی همزیستی 

هاي شمال ایرانیافته و سالم جنگلی راشستانهاي تخریببررسی و مقایسه توان بیولوژي بستر اکوسیستم

بررسی همزیستی میکوریزي در سه گونه از آویشن

در شرایط مزرعه و گلخانهوراآلوئهفیت ژل در گیاه بررسی کمیت وکی

سیراچال) در رویشگاهJuniperus excelsa(با ارسهمزیستمیکوریزيهايقارچبنديو طبقهشناسایی

)ایرانهايخاكبیولوژيو ملیجامعطرحها (در قالببا میکروارگانیسمجنگلیدرختانهمزیستیبررسی

جنوبجنگلیاز درختانبعضیدربیولوژيفارسخلیجاز بروز جنگناشیهايآلودگیبررسیمانیتورینگطرحآنزیمیمطالعاتالمللیبینرحط
ایران

سبزوارکاشتو دستطبیعیدر تاغزارهايبا تاغهمزیستمیکوریزيهايقارچبنديو طبقهشناسایی

هاي خاكهاي میکوریزي و آنزیمهاي ارس ایران با کمک قارچی توان بیولوژیک بستر رویشگاهارزیاب

مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و خارجی

(در دست انتشار).رانیجنگل ا. 1398. 1،یروانیم.، شزاده،ینمتی،.ح. محالج،زادهصادق.،م،يموریتم.، س،یخوشنو

ايهیتغذتوضعیورشدبرفسفاتکنندهمحلولهاييباکترریتاث. 1398. . م زادهینیط، متزاده،علی،.ح. محالج،زاده. ، صادق، ميموریت
(در دست انتشار)0یاهیگيپژوهش ها. بلوطهاينونهال
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کارينهالتیبر موفقبانیو سایشیفرم روریثتایبررس. 1398. 1،یروانیم.، شزاده،ینمتی،.ح. محالج،زادهصادق.،م،يموریتم.، س،یخوشنو
(در دست انتشار).رانیجنگل و صنوبر اقاتیتحق. . Juiperus excelsaارس 

) در Vaccinium arctostaphylos Lقات (قرهیشیبر صفات رویطیمحياز پارامترهایبرخریتاث. 1398. تیموري، مکیا، ي. و رستمی
.(در دست انتشار)جنگل ایران. : جنگل سوها)ي(مطالعه موردلیفندقلو، استان اردبيهاجنگلیجنوب شرقهیالیمنته

.107، 1، شماره 1دوره ران،یاعتیطب. 1398. ییزاابانیکاهش بيبراسمهایکروارگانیاستفاده از م.1398.تیموري، م

محرك رشد يهايامکان استفاده از باکتر. 1397.و پورهاشمی. ممزاده،زاده، ط، متینیح، علی، مزاده حالجم، صادقخوشنویس.،.م،يموریت
.371-361، 3شماره - 10سال جنگل ایران،).وانیگاران، مرستگاهی: ايمطالعه مورد(بلوطيهاجنگلاءیاحاتیدر عمل

، (بخش اول)رانیسال اکهنيسروها.  1397. ، ميرمویت. وا،یروانیش.،ش،ياحمد.،م،زادهینیمت.، ح. محالج،زاده، صادق.. مسیخوشنو
.59-44، 10،  شماره 3دوره ران،یاعتیطب

(بخش اول)، رانیسال اکهني.  گردوها1397. م،يموریتا. و ،یروانیش.، ش،يم.، احمدزاده،ینمتی،.ح. محالج،زاده. م.، صادقسیخوشنو
.45-30، 6،  شماره 3دوره ران،یاعتیطب

، 1شماره ، 3دوره ، طبیعت ایران،رانیکهنسال ايهانوش.1397، ح.يذیو تعو، ك.غوث،م.،يموریتا.،،یروانیش،م.،زادهینیمت،،م.سینوخوش
48-64.

عتیطب. خش اول)(برانیکهنسال ايسروها. 1397.م،يموریتوا.، یروانیشش.،،ياحمد،، م.زادهینمتی،م. ح.،حالجزادهصادقم.،س،یخوشنو
. 59-44، 3، شماره 3،  دوره 97شران،یا

و یمانبر زندهياریو دوره آبيمادرهیپاپیمطالعه اثر فنوت.1396ی. روانیم.، شزاده،ینمتی،.ح. محالج،زادهصادق.،م،يموریتم.، س،یوشنوخ
.516- 506، 3، 25.رانیجنگل و صنوبر اتقایتحق. راچالیسستگاهی) در اJuniprus exclesaارس (هايرشد نهال

.55-42، 4، شماره 5دوره ران،یاعتیطبگنجینه درختان کهنسال. ایران،. 1396. .م،يموریتو.، ایروانیم.، شزاده،ینمتی،.حم.، س،یخوشنو

.35-20، 2، شماره 5دوره ران،یاعتیطبان، . ارس هاي کهنسال ایر1396. م،يموریتا. و ،یروانیم.، شزاده،ینیم.، ح.، متس،یخوشنو

) Fagus orientalis Lipskyخاك و برگ راش (ییعناصر غذاراتییتغ. 1395، ب. زادهامانو ی، ي.کالفم.، ،زادهینیمتي، م.،موریتی، ا.،رحمان
.323-331، 2، شماره 24دوره رانیصنوبر اجنگل وقاتیتحق.)النی: جنگل رزه، استان گيراشستان (مطالعه موردیدر مراحل مختلف تحول

هاي مقاوم با کمک جامعه محلی و شناسایی پایهپروژه مدیریت احیاء.1394تیموري، م.رستاقی، م.، مدنی، ا.، شیروانی، کروري، س، ابراهیمی
اي بلوط با کمک جامعه محلی و شناسایی هجنگلاءیاحتیریمدبلوط در استان ایالم (نقش ریزگردها در مرگ جنگلهاي بلوط)، بخش نخست 

. 17-6، 108هاي مقاوم بلوط در استان ایالم. جنگل و مرتع، پایه

هاي هاي موثر در چرخه نیتروژن در اکوسیستمرسی و مقایسه جمیعت باکتري.بر1394ا. زاده . م. و رحمانی.خوشنویس .م، متینیتیموري، م.
. 509-499، 3، 28هاي گیاهی ایران، مجله پژوهش.هاي ناحیه خزريدر راشستانجنگلی تخریب یافته و سالم جنگلی 

) و دیوآلبالو Acer monspessulanumزنی در افرا کیکم (.شکستن خواب بذر و تشدید جوانه1393زاده. م. ینی.م، متسیخوشنو،.، ميموریت
)Sorbus greaca 385-377، زمستان، 4شش، دوره ) با کمک تیمارهاي میکروبی. جنگل ایران ، سال.
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.بررسی ترکیب هاي  شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس 1393ا. ، و احسانیتیموري، م.عاشورآبادي، ا.، میرزا، م.، عسگري، ف. شریفی
.770-756، 5، شماره 30ایران، دوره فصلنامه گیاهان دارویی  و معطر. هاي آویشن از مناطق مختلفاکوتیپ

) و قطر قلمه بر مشحصه IBAتاثیر تنظیم کننده رشد (. 1393زاده ، ب. و یعقوبیان، آ. و امانمتیموري.پ. ، اسدي، ف. خ.شن.یس، م.، کار،رهیزپ
.194-183، 2. شماره 1392مجله جنگل ایران .تابستان هاي کمی نهال سفید پلت. 

بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس  و اثرات ضد میکروبی و اسانس و عصاره 1392..م،تیموريا.، فخاري، ف. و سفید کن، ف.، طایفه هندي،
. 12- 1، 2. شماره 1392از استان مازندران، اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی،  تابستان Artemiisia spicigeraالکلی گیاه دارویی  

ارس چهار طاق اردل . حفاظت هاي خاك در رویشگاهر قرق بر فعالیت آنزیمتاثی. 1391نی، ا. اشیروو.م،تیموريخوشنویس، م.، ، .م، زادهمتینی
. 52- 45، 4شماره آب و خاك. 

رویشگاه 3خاك در زهاي آلکالن و اسید  فسفاتامقایسه تغییرات آنزیم. 1391. م، و افدیدهمتیموري.، .ب، ، خانجانی.م، زاده، متینی.ف،مراقبی
. 42-233، 2، 48، تابستان،. تحقیقات جنگل و صنوبر ایراندو فصلکاشت فندق در جنگلی و دست

بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره الکلی .1391.م،تیموريو، م.، یوسفیف.،کن، سفید، ا.طایفه هندي
Artemisia siberi .455-445، 3، 25از منطقه فیروزکوه. مجله زیست شناسی ایران .

بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضدباکتریایی برگ و میوه . 1391.، عو خادم، م.زاده، ابراهیمم،تیموري، ك.،، اکبري، ا.احسانی
Juniperus hoprizontalis ،522-509، 3، 28. فصلنامه  تحقیقات گیاهان دارویی .

بندي بستر کاشت بر تکثیر غیر جنسی گونۀاثر تیمارهاي نوري، هورمونی و دانه.1391ا. ،یروانیم.، شده،زاینمتی.،م،يموریتم.، س،یوشنوخ
J. oblonga142- 135، 3، 8. مجله جنگل ایران.هاي آن در ارسباراناحیاي رویشگاهبرايتوسط قلمه .

هاي خاك در چند برداري بر فعالیت آنزیمپوشش و فصل نمونهلعه تأثیر تاجمطا.1389خوشنویس، م.، قاسمی، م.ح. .،م،تیموريزاده، م.،متینی
.162-152): 1(18رویشگاه ارس ایران. فصلنامه جنگل و صنوبر، 

.بررسی تاثیر تیمارهاي مختلف آبیاري بر ترکیب شیمیایی و خواص ضدباکتریایی اسانس گیاه وایول. 1388و میرزا .م. م،تیموري،نیک. زباهر
.202-193، 2، 25، فصلنامه  تحقیقات گیاهان دارویی

زایی بررسی تأثیر تیمارهاي مختلف بر ریشه.1387، ا. و شیروانی، ا. زاده، م.، رحمانیمتینیم.،،تیمورياحمد کروري، س.، خوشنویس، م.، علی
Juniperusقلمه  excelsa ،167- 158) 1(16جلد . فصلنامه جنگل و صنوبر .

تغییرات فعالیت پراکسیداز طی فصول مختلف در برگ و . 1387ي. و ترابیان..م، تیموريس، مراقبی، م، منوچهري، ن.، پ.،کروري،ار،پرهیزک
.377- 368) 3(16جلد فصلنامه جنگل و صنوبر،..Eucalyptusسرشاخه 

کننده فسفات بر هاي محلولتأثیر تلقیح باکتري.1386م. کالگري،وزاده، م.احمد کروري، س.، خوشنویس، م.، متینیعلی،م.،تیموري
.82-76) 14(15جلد هاي افرا پلت. فصلنامه جنگل و صنوبر، رستدانه

. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مززه در دو مرحله 1386ش. احمدي،ف. وعسگري،،.متیموري،ل.،زاده،فیدکن.ف، صادقس
. 182-174، 2، 36، دارویی و گیاهان معطر ایرانبرداشت. تحقیقات گیاهان
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درختان کهنسال شهرستان .1386محمدي، ع. ه. و شیروانی، ا.، جلیل پور، ب، م.،،تیموريزاده، م.، احمد کروري، س.، متینیخوشنویس، م.، علی
.69- 66: 77و 76دامغان. جنگل و مرتع. شمارة 

هاي هاي میکوریزي با تاغ در جنگلمطالعه همزیستی قارچ.1386.م،تیموريو.زاده، ممتینیلی، ع.، احمد کروري، س.، جلیفرزانه، ح.، علی
.121-113: 76کاشت سبزوار. فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة دست

تیاري، قسمت سوم. جنگل و درختان کهنسال استان چهار محال و بخ.1385.م،تیموريزاده، م.، احمد کروري، س.، متینیخوشنویس، م.، علی
. 57- 52: 70مرتع. شمارة

درختان کهنسال .1385، ي. و سید تقیان، ه. .، جلیل پور، ب، شیروانی، ا. ترابیانم،تیموريزاده، م.، احمد کروري، س.، متینیخوشنویس، م.، علی
.59-52: 71استان خراسان شمالی، جنگل و مرتع. شمارة

درختان کهنسال .1385جلیل پور، ب، شیروانی، ا. ترابیان، ي. و سید تقیان، ه. .،تیموري م، م.زاده، متینیوري، س.،احمد کرخوشنویس، م.، علی
. 59- 53: 72شهرستان شیروان، جنگل و مرتع. شمارة–استان خراسان شمالی 

خوه جداسازي پایه هاي مقاوم به سرماي . ن1385- 1384. م، تیموريو.عادلی، ا، س، مراقبی، مکروري،احمد علیپ.،پرهیزکار،
Eucalyptusدیررس viminalis . 12- 5،1و 4شماره با استفاده از مطالعات آنزیمی در استان گیالن. مجله گیاه و زیست بوم .

هاي غیرساختمانی و آنزیم فصلی کربوهیدراتتتغییرا.1385و پرازنیک، و.خوشنویس، م. م.،،تیمورياحمد کروري، س.، زاده، م.، علیمتینی
.277-269) 3(14جلد فصلنامه جنگل و صنوبر، Quercus brantii var. persicaهاي برودارآمیالز در شاخه

درختان کهنسال استان .1385پور، ب، محمدي، ع. ه. شیروانی، ا.، جلیل.،م،تیموري.، ، مزادهمتینیاحمد کروري، س.،خوشنویس، م.، علی
.63-56: 75رختان کهنسال شهرستان شاهرود. جنگل و مرتع. شمارة سمنان، د

درختان کهنسال استان تهران، قسمت .1384شیروانی، ا. و جلیل پور، ب. .،م،تیموريزاده، م.،احمد کروري، س.، متینیخوشنویس، م.، علی
.65-58: 67درختان کهنسال کرج. جنگل و مرتع. شمارة:نخست 

رختان کهنسال شهرستان د–درختان کهنسال استان تهران، قسمت دوم.1384.م،تیموريزاده، م.،حمد کروري، س.، متینیاعلیخوشنویس، م.، 
. 58- 69،52و 68هاي دماوند و فیروز کوه .جنگل و مرتع. شمارة 

)Juniperus excelsa(با ارسهمزیستمیکوریزيهايقارچشناسایی.1384. تیموري، ماحمد کروري، س.، خوشنویس، م.،، علیزاده، م.متینی
.400-385،)4(13. فصلنامه جنگل و صنوبر. سیراچالرویشگاه در و بررسی فراوانی آنها 

. بررسی اثرات کاشت اکالیپتوس بر پوشش گیاهی 1384.و همتی. ا،متیموري.، ، بشیرازيخانجانیس.، کروري.احمد علی،مراقبی،ف.
.110- 93) 19(13جلد کوب و برخی از خواص خاك در مقایسه با مناطق جنگلی مجاور آستارا. فصلنامه جنگل و صنوبر .زیرآش

هاي هاي محلول کنندة فسفات از خاكجداسازي و شناسایی باکتري.1383، م. م. و خوشنویسزاده،کروري، س.، متینیاحمد علیتیموري، م.،
.64-57: 65و سازندگی، شمارة .  فصلنامۀ پژوهشجنگلی واز

هاي میکوریزي آربسکوالر همزیست با گونۀ سرخدار در شناسایی قارچ.1381و خوشنویس، م. تیموري، م..، مزاده،متینیکروري، س.،احمد علی
. 35-32: 55جنگل تحقیقاتی واز. فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة 
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هاي مختلف درختان به تیمارهاي مختلف دمایی. بررسی و مطالعۀ پاسخ آنزیمی قسمت.1381.تیموري، مو م. زاده،متینیاحمد کروري، س.،علی
.68- 62: 55فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة 

، صنوبر و ) اکالیپتوستی(آللوپادگراسیبیاثرات. بررسی1380.ا. و همتی.م،تیموري. ، بشیرازيخانجانی.،، ساحمد کروري.، علی، فمراقبی
.34-26: 53فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة .رشتو سراواننشینشیخهايدر ایستگاهخاكاز خواصو برخیبر زیرآشکوبايسرو نقره

هاي میکوریزي با تاغ همزیستی قارچمطالعۀ .1380زاده، م.و شمستیموري، م.زاده، م.، احمد کروري، س.، جلیلی، ع.، متینیه.، علیراد، م.
Haloxylon sp.77-72: 46هاي طبیعی و دست کاشت استان یزد.  فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة در جنگل.

وانی، ، مراقبی، ف.، معقولی، ف. و شیرزاده، م.متینیخوشنویس، م.، صالحی شانجانی، پ.، صالحی کجور، ع.،تیموري، م.،س.،،احمد کروريعلی
هاي جنوبی و جنوب غربی ایران با استفاده محیطی ناشی از جنگ خلیج فارس در محیط زیست کرانههايپژوهش و ارزیابی اثر آلودگی.1378ا. 

.107- 102: 43ها.  فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة ها و آنیونها، کاتیونهاي حرا و کنار. مطالعات آنزیمی و ایزوانزیماز پایه

شناسایی درختان دیرزیست استان چهار محال و بختیاري. جنگل و .1378.زاده، ممتینیو.م،تیموري.، احمد کروري، س.، خوشنویس، معلی
.52-46: 44مرتع. شمارة 

مطالعۀ .1376م. ی،مراقبی، ف.، خوشنویس، م. و جبل.،تیموري، مم.،زاده،صالحی شانجانی، پ.، معقولی، ف.، متینیاحمد کروري، س.،علی
آنزیم پراکسیداز در کهنسالترین درخت ارس در استان سمنان و مقایسۀ آن با سه پایۀ کهنسال دیگر در همان منطقه. فصلنامۀ پژوهش و 

.41- 40: 36سازندگی، شمارة 

مطالعه و .1376معقولی، ف. و جبلی،م. .، تیموري، مخوشنویس، م.، مراقبی، ف.،م.،زاده،.، متینیصالحی شانجانی، پاحمد کروري، س.،علی
: 37فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة به روش آنزیمولوژي. Juniperus excelsaو Juniperus polycarposهاي بررسی قرابت بین پایه

48-51.

بررسی . 1376.م و جبلی،.تیموري، مف.، احمد کروري، س.، مراقبی، ف.، معقولی، صالحی شانجانی، پ.، علیخوشنویس، م.،زاده، م.،متینی
.65-62: 38ایران به کمک دو آنزیم پراکسیداز و آمیالز.  فصلنامۀ پژوهش و سازندگی، شمارة Juniperus polycarposتفرق ژنتیکی درختان 

Teimouri, M., Mohammadi, P., Jalili, A. 2019. Microbial properties and dehydrogenase activity in semiarid
area, Kerman province, Iran. Polish Journal of Environmental Studies. 28 (2): 1-8.

Teimouri, M., Mohammadi, P., Jalili, A., Dick, W.A. 2018. Assessing soil quality through soil chemical
properties and enzyme activities in semiarid area, Iran. Applied Ecology and Environmental Research,
16(3): 2113-2127.

Askari, F., Sefidkon, F., Teimouri, M. 2017. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the
Essential Oils from Pimpinella khayamii Mozaff. Ed in Iran. Journal of essential oil-bearing plants, 20
(6): 1614 – 1619.

Parhizkar, P., Sagheb-Talebi, Kh., Shahini, Y., Teimouri, M. 2017. Introduction of suitable species for
planting in gaps of different size (case study: Loveh forest, Golestan, Iran). Journal of Forest Science, 63,
(1): 9–15.

Askari, F., Sefidkon, F. and Teimouri, M. 2013. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of
Pimpinella khorasanica L. Engstrand Oil in Iran. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 16 (2): 265-269.

Moraghebi, F., Matinizadeh, M., Khanjani, B., Teimouri, M. and Afdideh, F. 2012. Seasonal variation of
urease and alkaline phosphatase activity in natural and artificial habitats of hazel. Journal of Medicinal
Plant Research, 6(14): 2714-2720.
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Ehsani, E., Akbari, K., Teimouri, M. and Khadem, A. 2012. Chemical composition and antibacterial activity
of two Juniperus species essential oils. African Journal of Microbiology Research Vol. 6(38):6704-6710.

Korori, S.A.A., Shirvany, A., Teimouri, M., Matinizadeh, M., Imani Gorji, M., Shabestani, S., Akhondi K.
and Valipour, K.H. 2012. Dorbid Ecosystem: A Natural Approach in Desertification Control.
International Journal of Biotechnology and Biochemistry, 8(2): 193-204..

Askari, F., Teimouri, M. and Sefidkon, F. 2011. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of
Pimpinella kotschyana Boiss. Oil in Iran. 14 (1):124–130.

Moraghebi, F., Khanjani, B. and Teimouri, M. 2010. Relationship between some nutrient uptake and early
abscission of fruits in Ash (Fraxinus excelsior). Iranian Journal of plant physiology, 1(1): 37-42.

Askari, F., Sefidkon, F., Teimouri, M., and Yousef Nanaei, S. 2009. Chemical Composition and
Antimicrobial activity of the essential Oil of Pimpinella puberula (DC.) Boiss. Journal of Agricultural
Science and Technology, (11): 431-438.

Matinizadeh, M., Korori, S.A.A., Teimouri, M. and Praznik, W. 2008. Enzyme activities in untouched and
tampered forest soils under oak (Quercus brantii var. persica) as affected by soil depth and seasonal
variation. Asian Journal of Plant Sciences, 7(4): 368-374.

Korori, S.A.A., Matinizadeh, M., and Teimouri, M. 2001. Untersuchungen ueber Eiben (Taxus baccata) My
korrhizen im Norden des Iran .Der Eibenfreund. (German)

مقاالت ارایه شده در سمینارهاي داخلی و خارجی 

هاي فندق بر روي چهار عصاره اتانولی برگ و شاتونمیکروبی بررسی اثر ضد. 1391ه.،يدریح،، بشیرازيیخانجان،.، متیموريف.، ،یمراقب
ایران.آذر، تهران.28-26شناسی، دانشگاه پیام نور، زیستیملشیهمانیدومباکتري گرم مثبت. 

ساله در رویشگاه ارس در چهار طاق 25هاي خاك تحت تاثیر قرق زیمنآ. پتانسیل 1389و شیروانی. ا. .، مو خوشنویس.، متیموري.،، مزادهمتینی
ایران.. بهمن، تهران28- 27، ي کاربردي ایرانژاردل، دومین همایش ملی میکروبیولو

هاي الکالن فسفاتاز و نزیمآمقایسه تغییرات .1389حیدري، ه. و مراقبی. ف. ، ف.،، افدیده،.، متیموريخانجانی، ب.، .، ، مزادهمتینی، ف.،مراقبی
28- 27ي کاربردي ایران، ژدومین همایش ملی میکروبیولو، فسفاتاز خاك در سه رویشگاه جنگلی و دست کاشت فندق در دو فصلاسید

ایران..بهمن، تهران

هاي خاك در تاج پوشش بر روي فعالیت انزیم. تاثیر فصل و 1389زاده، ط. و علیح. . قاسمی، م. ، مو خوشنویس.، متیموري.، ، مزادهمتینی
ایران..بهمن، تهران28-27، ي کاربردي ایرانژرویشگاه ارس در کندرق خلخال ،دومین همایش ملی  میکروبیولو

ارس در رویشگاه قرق ایزوآنزیمی پراکسیداز بذر درخت یبررس. 1386ومنوچهري ،ن. تیموري.م،ترابیان؛ ي.، پرهیزکار، پ، .فالح چاي، ا.، پیام .ح
ایران.. الهیجان.آذر22هزار مسجد و غیرقرق بینالود در خراسن رضوي. اولین همایش مدیریت در توسعه پایدار جنگل.

و شاخه درخت ارس بر حسب درجه کیفی در بذری ایزوآنزیمی پراکسیدازو آمیالز بررس.1386. و پیام .حتیموري.م،.ترابیان، ي.، پرهیزکار، پ
اسفند. 19،هاي شمال کشور و صنایع وابسته، تنگناها و راهکارهاجنگلسمیناریشگاه قرق هزار مسجد و غیرقرق بینالود در خراسان رضوي. رو

ایران..چالوس

.Pimpinella kotschyanaهاي شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس بررسی ترکیب. 1385ف. و سفیدکن.م.،تیموريعسگري، ف، 

ایران.. تهران.شهریور9-7همین کنفرانس سراسري و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی. دانشگاه تربیت مدرس. چهارد
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. شهریور12- 10هاي خاك. دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی، اثر آلودگی سرب بر فعالیت آنزیم. 1382.، ساحمد کروريعلیوتیموري، م
ایران.همدان.

و تنوععلومکنفرانس. اولینفسفاتکنندهمحلولهايعملکرد میکروارگانیسم. گستردگی1381. ، م. و خوشنویس، مزادهمتینی.،، متیموري
ایران..شهریور، تهران21- 19.زیستی

21- 19. زیستیو تنوععلومکنفرانس. اولینکود بیولوژیکعنوانها بهاز میکروارگانیسماستفادهامکان. بررسی1381.، مزادهو متینی.، میموريت
ایران.. شهریور، تهران

). اولینJuniperus excelsa(با ارسهمزیستمیکوریزيهايقارچشناسایی.1381.، متیموري. و ، م.، خوشنویس، پ.، متحدین، مزادهمتینی
ایران..شهریور، تهران21- 19. زیستیو تنوععلومکنفرانس

هايرویشگاهاحیايدر مدیریتژنتیکیتنوع. نقش1381.پ،و پرهیزکار.،متیموري.، ، ن.، منوچهري، م، ا.، خوشنویس.، شیروانی، مزادهمتینی
ایران..شهریور، تهران21- 19. زیستیو تنوععلومکنفرانسحرا. اولینطبیعی

. دماییمختلفتیمارهايبهدرختانمختلفهايقسمتآنزیمیپاسخو مطالعۀ. بررسی1381. ، متیموري.، و ، مزاده.، متینی، ساحمد کروريعلی
ایران..شهریور، تهران21-19. زیستیو تنوععلومکنفرانساولین

. محیطیهايتنشبهپراکسیداز گیاهیآنزیمحساسیتمیزانبررسی.1380.، متیموري. و ، م.، خوشنویس، مزاده.، متینی، ساحمد کروريعلی
ایران..، کرج1380مهر 19- 17. ایرانبیوتکنولوژيملیهمایشدومین

. دومیندرختانو فیزیوژنتیکفیزیولوژيدر حیاتبستر جنگلبیولوژیک. تأثیر بافت1380.، متیموري. و ، مزاده.، متینی، ساحمد کروريعلی
ایران..، کرج1380مهر 19- 17. ایرانبیوتکنولوژيملیهمایش

باکتري مواد غذایی. همایش ملی 3بر روي Satureja laxifloraبررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس. 1380و میرزا .م.م،تیموري،باهر نیک. ز
ایران..بهمن، تهران24- 21ها و مراتع کشور ،ان ، موسسه تحقیقات جنگلگیاهان دارویی ایر

نقش درخت به . 1379م. و شیروانی .ا.،معقولی،.، ف.، مراقبی، مزادهمتینیصالحی، پ،.،، م.، خوشنویس، س.، متیموري.،، ساحمد کروريعلی
تهران. .اسفند5- 3) مطالعات آنزیمی و ایزوآنزیمی. اولین کنفرانس ملی بیوتکنولوژي. indicatorهاي محیطی (عنوان شاخص تغییرات و آلودگی

ایران.

بررسی تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در گیاهان تاغ حساس و . 1379. ،زادهو متینی.،، متیموري.،، ساحمد کروريعلیصالحی، پ.، 
ایران. تهران. اسفند.5-3ملی بیوتکنولوژي. هاي کویري. اولین کنفرانسمقاوم به تنش

ی توسط گونه باسیلوس جدا لمحلول شدن فسفات غیرآ.1379. صالحی، پ.، و، م. خوشنویس، مزاده.، متینی، ساحمد کروريعلی،.، متیموري
ان.ایر.. تهران1379اسفند 5-3هاي جنگلی. اولین کنفرانس ملی بیوتکنولوژي. شده از خاك

سرخدار با همزیستمیکوریزيهايقارچشناسایی. 1379و صالحی .پ..، مخوشنویس.، ، متیموري.، ، سکرورياحمدعلی، ، مزادهمتینی
)Taxus baccata .ایران... تهران1379اسفند 5-3). اولین کنفرانس ملی بیوتکنولوژي

و انقراضاکوسیستمتخریب. 1379و آزادفر، د.، ا.شیروانی،.، متیموري.، ، ف.، مراقبی، مزادهتینی.، م، م.، خوشنویس، ساحمد کروريعلی
.رامسر. شهریور16-14،،پایداروتوسعۀشمالهايجنگلمدیریتملی. همایشطبیعیهايجنگلمهمهايگونه
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بذر. توسطارسدر تولید نهالمختلفاثر تیمارهاي.1379.، متیموري. و ، ف.، مراقبی، مدهزا.، متینی، ساحمد کروري.، علی، مخوشنویس
. ایران.رامسر.شهریور16-14پایدار،و توسعۀشمالهايجنگلمدیریتملیهمایش

ارسهايرویشگاهمحیطیو زیستاکولوژيمطالعات.1379.، متیموري. و ، ف.، مراقبی، مزاده.، متینی، م.، خوشنویس، ساحمد کروريعلی
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