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يهـا یبلندمازو بر اساس ویژگيهااکوتیپی. شناسای1392. ، یونسيعصرمهرورز، شهریار و يحسن، فرشته؛ سعیدیخش)33
.149-162): 2(14رستنیها مجلهاستان گیالن. يهابرگ و میوه در جنگلیشناختریخت

ـ ، يعصـر و ی، مصطفيلقا، اسد، مهیروس، قربانلی، سیصابرآمل)34 و پـراکنش  یسـت یزشـکل فلـور، ی. بررسـ 1395. ونسی
.1-16): 1(26ک یستماتیوسیو بیتاکسونوممجلهران. یه کهنوج، کرمان، اییوحش مهرواتیاهان پناهگاه حیگییایجغراف

يهـا یاز ویژگـ یبرخـ یبررسـ . 1396زاده، محمدرضـا.  پاکروان، منیـژه و نجیـب  یونس عصري؛، ينژاد، نازیال؛ عصرطیب)35
-403): 2(24تحقیقـات مرتـع و بیابـان ایـران    مجله. یشرقجانیاندمیک در استان آذربایسه گونه مرتعیو رویشیمحیط
392.

مختلـف بـرآورد سـطح    هـاي روش. مقایسه 1392، غالمرضا. یخانیکیو بخش، یونس يعصر، مینا؛یعارفیان، مرضیه؛ ربیع)36
Calligonum comosumپوشش اسکنبیل ( Ľ Her.(ي) و بادام خاکسترAmygdalus eburnea Spach در شهرستان (

.769-782): 4(20تحقیقات مرتع و بیابان ایران مجلهشهربابک استان کرمان. 
Calligonumهاي مختلف برآورد تراکم مقایسه روش. 1391، غالمرضا. یخانیکیو بخش، یونسيعصرعارفیان، مرضیه؛ )37

comosum68-74): 3(25يارآبخیزديهاپژوهشمجله. در شهرستان شهر بابک استان کرمان.
Amygdalus(یري تـراکم بـادام   گههاي مختلف اندازمقایسه روش. 1393، مینا. یو ربیع، یونسيعصرعارفیان، مرضیه؛ )38

eburnea Spach .72-81): 1(27یگیاهيهاپژوهشمجله) در شهرستان شهربابک، استان کرمان.
مجلـه گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچـه ارومیـه.   جوامعهاي اکولوژیک . بررسی برخی از ویژگی1372. عصري، یونس)39

.21-25: 18پژوهش و سازندگی 
. الگوي تغییرات عناصر معدنی چند گونه شورپسند طی دوره رویـش و پـراکنش آنهـا در ارتبـاط بـا      1374. عصري، یونس)40

.52-57: 28پژوهش و سازندگی مجلهشرایط زیستگاه. 
پـژوهش و  مجلـه ي آب و خاکستر و عناصر معدنی چند گونه از گیاهـان شورپسـند.   . بررسی محتوا1375. عصري، یونس)41

.46-49: )1(9سازندگی
علـوم و فنـون   مجلـه گـاه بیوسـفر کـویر.    هـاي گیاهـان ذخیـره   هاي زیستی و کوروتیپ. فلور، شکل1382. عصري، یونس)42

.247-260): 4(7کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
.25-48): 1(9رستنیهامجله. در پناهگاه حیات وحش موتهگیاهی تنوع . 1387. سعصري، یون)43
گیـاهی تـاالب   . بررسـی فلوریسـتیکی و اکولـوژیکی جوامـع    1381لـه.  ا؛ اسدي، مصطفی و نجاري، حبیـب عصري، یونس)44

.2-13): 1(15پژوهش و سازندگی مجلهگاوخونی. 
.1-19: 28شناسی محیطمجلهکشیم. گیاهی تاالب سیاهر و پوشش. معرفی فلو1381و افتخاري، طاهره. عصري، یونس)45
Juniperusگونه در معـرض تهدیـد آردوج (  یشناسو جنگلیرویشگاهيهایویژگ.1395. دایل، ایپرتونو عصري، یونس)46

foetidissima Willd.687-699): 4(24تحقیقات جنگل و صنوبر ایرانمجلهکره ارسباران. گاه زیست) در ذخیره.
مجلـه گاه بیوسفر توران. . نگرشی بر فلور ذخیره1379؛ جلیلی، عادل؛ اسدي، مصطفی و دیانت نژاد، حسن. عصري، یونس)47

.4-19): 2(13پژوهش و سازندگی 
ک کوه چـال کبـود شهرسـتان الشـتر، اسـتان      یستیمطالعه فلور.1395ا، محمد. ی، حسنوند، محبوبه و مهرن، یونسيعصر)48

.51-68): 4(29ک یستماتیوسیو بیونوممجله تاکس. لرستان
پـژوهش و سـازندگی  مجلـه آبـاد گرمسـار.   گیاهی شورروي ایستگاه نورالدین. پوشش1378و حمزه، بهنام. عصري، یونس)49

12)3( :104-100.
مجلـه . زارهـاي اشـتهارد کـرج   هـاي گیـاهی شـوره   بررسی جامعـه . 1393، اسمعیل.ی، مینا و جارچی؛ ربیععصري، یونس)50

.6-22): 1(15هارستنی
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تـرین روش بـرآورد سـطح    تعیین مناسب. 1396، غالمرضا. یخانیکیو بخشی، مرتضی؛ هاشممینا، ی؛ ربیع، یونسعصري)51
.70-81): 2(1پایداریو منابع طبیعيمجله آبخیزدار. شهریار استان تهرانمنطقه شده در کاشتهيهاپوشش آتریپلکستاج

ت یـ سه جمعییایمیتوشیفیبررس. 1395، آتوسا و اکبرزاده، محمد. يری؛ وز، فرشتهینیآباد قائنیحس؛ ساده، یونسعصري)52
Hymenocrater calycinusاه یاز گ (Boiss.) Benth.4(4یـی اهـان دارو یگیمیتوشـ ی. مجلـه اکوف در استان مازندران :(
23-15.

اسـتان  ،گـاه بیوسـفر میانکالـه   ذخیـره هی گیـا هاي جامعه. 1386. طاهره، تروجنیغالمیو فریبا،نیاشریف؛عصري، یونس)53
.1-16): 1(8رستنیهامجله. مازندران

بـر  یعوامـل محیطـ  یبعضـ تأثیر. 1395، غالمرضا. یخانیکیو بخشمینا، ی، مریم؛ ربیعیاردستاني؛ فیروز، یونسعصري)54
Ziziphora clinopodioides(یکوهیبذر و مواد مؤثر کاکوتیزن، جوانهیرویشيهایژگیو Lam.( .شناسـی  زیستمجله

.91-106): 3(29ایرانیگیاه
علـوم  مجلـه هـاي زیسـتی گیاهـان تـاالب امیرکالیـه.      . بررسی فلورستیکی و ویژگی1383و مرادي، ایوب. عصري، یونس)55

.171-179): 1(11کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
پـژوهش و  مجلـه شـده امیرکالیـه.   یشـی منطقـه حفاظـت   گیاهی و نقشه رو. جوامع1385و مرادي، ایوب. عصري، یونس)56

.54-64): 1(19سازندگی 
منـابع  مجلـه شـده سـفیدکوه.   گیاهی بخش مرکزي منطقه حفاظت. بررسی جوامع1380و مهرنیا، محمد. عصري، یونس)57

.423-443): 4(54طبیعی ایران 
منابع طبیعی ایـران  مجلهشده سفیدکوه. ت. معرفی فلور بخش مرکزي منطقه حفاظ1381و مهرنیا، محمد. عصري، یونس)58

55)3( :376-363.
عصـاره  یدانیاکسـ یآنتـ اص وگامـا بـر خـ   یاثـرات پرتـوده  یبررسـ .1395. و نـائیج، صـابره  عصري، یونس، فائزه، یفاطم)59

.567-577): 3(29یگیاهيهامجله پژوهش. رانیمامگیاه و اسانس یدروالکلیه
)Artemisiaهاي شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه (. مقایسه ترکیب1384. یونس،يعصرعادل و،جلیلی؛فرزانه،قاسمی)60

.23-33): 1(21تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران مجلهاز منطقه کاشان. 
. بررسـی کاریوتیـپ   1385غالمرضـا.  ،خـانیکی بخشـی و یـونس ،عصري؛عباس،زارعقمري؛عادل،جلیلی؛فرزانه،قاسمی)61

Artemisiaنه (هاي درمگونه spp. .1(14تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایـران  مجله) منطقه کاشان :(
54-47.

سـنگین در شـمال   هاي غنی از فلزاتخاكگیاهیجوامع. مطالعه 1387و حاجی بلند، رقیه. عصري، یونسکاسبی، ناصر؛ )62
.185-197(ویژه نامه): 21پژوهش و سازندگی مجلهغرب ایران. 

شهر تهـران  يهوایر آلودگی. تأث1393. غالمرضا، یکیخانیبخشو ، یونسيعصرفرهنگ؛ ،یمراقب؛مهینع،يفرحزادکاظم)63
.27-36): 39(10) يبوم (شهر رگیاه و زیستاه اسطوخودوس.یگیکروبیخواص ضدميبر رو

شـکل زیسـتی و پـراکنش جغرافیـایی     ،معرفـی فلـور  . 1383. حمیدرضـا ،و مراديعصري، یونس؛امیرحسین،پزهاکاشی)64
.95-103: )2(17پژوهش و سازندگی مجله. شادگیاهان منطقه باغ

شـاد و تهیـه نقشـه جوامـع    بـاغ گیـاهی  بررسی جوامع. 1385. حمیدرضا،و مراديعصري، یونس؛امیرحسین،پزهاکاشی)65
.987-999: )4(59منابع طبیعی ایرانمجله. گیاهی منطقه

بـر اسـاس جوامـع و ارتبـاط آن بـا      گیاهیآنالیز پوشش. 1388.یونس،عصريالدین و قوام، زاهدي امیري؛اسداله، متاجی)66
.85-98): 1(17تحقیقات جنگل و صنوبر ایرانمجله. هاي طبیعیشرایط فیزیکی و شیمیایی خاك در جنگل
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بنـدي رویشـگاه بـر اسـاس     طبقـه . 1386.یـونس ،عصريخسرو و ،طالبیثاقب؛الدینقوام، زاهدي امیري؛اسداله، متاجی)67
.517-536): 2(60منابع طبیعی ایران مجله. نوشهر)–هاي طبیعی (مطالعه موردي: خیرودکنار گیاهی در جنگلجوامع

و زیستگاه گیاهـان  ی، عناصر رویشیفلور، شکل زیستی. معرف1392، شهریار. يو صبح زاهد، یونسيعصر، ایوب؛ يمراد)68
.95-112): 2(15و بیوسیستماتیک یتاکسونوممجلهاطراف سد سپیدرود.

گیـاهی  . بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی جوامـع 1387امیرحسین. ،پزهاو کاشیعصري، یونسمرادي، حمیدرضا؛ )69
.225-236): 3(2مرتع مجلهشاد. منطقه باغ

گیـاهی منطقـه   شناسـی جامعـه . 1397. زاده، جعفـر و محمـدپور، ماشـااله   ؛ حسـین عصري، یـونس میرداودي، حمیدرضا؛ )70
.530-541): 4(26تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. مجلهایالماستانپارك داالب در شده حفاظت

،شـده کالمنـد بهـادران   مطالعه فلوریستیک منطقه حفاظـت . 1398و ابوالقاسمی، محمد. عصري، یونسمیرحسینی، علی؛ )71
95-112): 2(15مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک . استان یزد

بررسی رابطه عوامـل اکولوژیـک بـا انتشـار جوامـع گیـاهی       . 1398و ابوالقاسمی، محمد. عصري، یونسمیرحسینی، علی؛ )72
.72-81): 2(26. مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران شده کالمند بهادران در استان یزدمنطقه حفاظت

هاي زیسـتی  . فلور، شکل1384. عصري، یونسزاد، زیبا و ؛ جملهامتشبانکاره، کیان؛ جلیلی، عادل؛ خراسانی، نعتیرهنجفی)73
.50-62): 4(18پژوهش و سازندگی مجلهشده گنو. هاي گیاهان منطقه حفاظتو کوروتیپ

بررسـی تشـابه بـین    . 1387. عصـري، یـونس  زاد، زیبـا و  ؛ جملهاشبانکاره، کیان؛ جلیلی، عادل؛ خراسانی، نعمتتیرهنجفی)74
.171-182(ویژه نامه): 21پژوهش و سازندگی مجلهشده گنو. منطقه حفاظتسرپا و بانک بذر خاك در یاهیگپوشش

بررسـی رابطـه عوامـل    .1387. عصري، یـونس زاد، زیبا و ؛ جملهاشبانکاره، کیان؛ جلیلی، عادل؛ خراسانی، نعمتتیرهنجفی)75
.179-199): 2(15تحقیقات مرتع و بیابان ایران مجلهگیاهی منطقه حفاظت شده گنو. با انتشار جوامعاکولوژیک

بانک بـذر خـاك   یبررس.1391. عصري، یونسزاد، زیبا و ؛ جملهاشبانکاره، کیان؛ جلیلی، عادل؛ خراسانی، نعمتتیرهنجفی)76
.601-613): 4(19تحقیقات مرتع و بیابان ایران مجله. حفاظت شده گنومنطقهیاهیدر جوامع گ

منطقـه  گیـاهی  جوامـع . 1386زاد، زیبا. جمو عصري، یونس؛ لهااره، کیان؛ جلیلی، عادل؛ خراسانی، نعمتشبانکتیرهنجفی)77
.17-27): 2(20پژوهش و سازندگی مجلهشده گنو. حفاظت

78) Akhondnezhad, S., Nejadsattari, T., Sattarian, A., Asri, Y. and Bagheriieh Najjar, M.B. 2011.
Pollen morphology of the genus Carpinus L. (Corylaceae) in Iran. The Iranian Journal of Botany
17(2): 233-237.
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NW. Iran. Plant Ecology 132(2): 155-170.
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81) Asri, Y., Ghorbanli, M and Najjari, H. 2006. Etude de la végétation halophile du marais Gavkhoni
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.دانشگاه خوارزمیگیاهی، دانشکده علوم پایه، ارشد علومکارشناسی
گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامه کارشناسـی پایانو تهیه نقشه رویشی تاالب امیرکالیه. گیاهیپوشش. بررسی 1377مرادي، ایوب. )4

.دانشگاه خوارزمییه، دانشکده علوم پا
در یـک حـوزه آبخیـز    گیـاهی جوامـع گـذار در اسـتقرار   تأثیر. مطالعه برخی از عوامل اکولوژیکی 1379رزي، علی. حمیدي)5

مرکز آموزش عالی امام خمینی.،يدارمرتعارشدنامه کارشناسیآباد). پایان(منطقه بران پارس
نامـه  پایـان وحش مهروئیه کرمان. پناهگاه حیاتگیاهیپوششهیه نقشه . بررسی فلوریستیک و ت1380صابرآملی، سیروس. )6

.دانشگاه خوارزمیگیاهی، دانشکده علوم پایه، ارشد علومکارشناسی
گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامه کارشناسیپایانقلی دامغان. علیکویر حاجگیاهیجوامع. بررسی اکولوژیک 1380نادرپور، محمد. )7

.واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده علوم پایه،
جوامـع شـاد و تهیـه نقشـه    منطقه باغگیاهیجوامع. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی 1381پزها، امیرحسین. کاشی)8

دانشـگاه تربیـت  ،یو علـوم دریـای  طبیعی نوردانشکده منابع،يدارمرتعارشدنامه کارشناسی. پایانGISآن به کمک گیاهی
درس.م

ارشـد  نامـه کارشناسـی  پایـان جزیره میانکالـه.  شده شبهگیاهی منطقه حفاظت. بررسی جوامع1383تروجنی، طاهره. غالمی)9
.واحد تهران شمال، گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمیعلوم

ارشـد نامه کارشناسـی ساري. پایانمراتع ییالقی چهاردانگه گیاهیشناسیجامعه. مطالعه 1383واوسري، صابر. فتحی)10
.، مرکز تهران شرقدانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نورگیاهی،علوم

در استان مرکـزي و اصـفهان.   Artemisiaهاي جنس اي اکولوژي گونه. مطالعه مقایسه1383السادات. قاسمی، فرزانه)11
.مرکز تهران شرق، دانشگاه پیام نورگیاهی، دانشکده علوم پایه، ارشد علومنامه کارشناسیپایان
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ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایـان یـزد.  (ارزنـک) آبادمنطقه خضرگیاهیفلور و جوامع. مطالعه 1383ا.قوچانی، رز)12
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

ات سـنگین در نقـاطی از آذربایجـان و بررسـی     . مطالعه فیتوسوسیولوژیک منـاطق غنـی از فلـز   1383کاسبی، ناصر. )13
دانشگاه تبریز.پایه، دانشکده علوم گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیهاي شاخص. پایانفیزیولوژیک برخی از گونه

ـ  هاکولوژیک و گیابررسی خصوصیات. 1383، حمیدرضا. يناصر)14 در (Artemisia)اي جـنس درمنـه  هـ هشناسـی گون
.تهراندانشگاه ،یمنابع طبیعدانشکده ،يدارمرتعارشدنامه کارشناسیپایان. یشرقاستان آذربایجان

اسـتان هرمزگـان. رسـاله    ،شـده گنـو  . بررسی ساختار تنوع گیاهی منطقـه حفاظـت  1384شبانکاره، کیان. تیرهنجفی)15
.تحقیقاتواحد علوم و، دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، ،علوم مرتعدکتري

ارشـد نامه کارشناسیپایاناستان لرستان.،کوه بلوران منطقه کوهدشتگیاهیجوامع. مطالعه 1385. بهروز، آزادبخت)16
.واحد بروجرد،آزاد اسالمیدانشگاه ،تحصیالت تکمیلیدانشکده ،گیاهیعلوم

گیـاهی،  علـوم ارشـد نامـه کارشناسـی  یـان پاگیاهی کوه آشتیان و آهو.. مطالعه فلور و جوامع1385عظیم. ،ابوطالبی)17
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده 

ارشـد  نامه کارشناسیپایان. و تهیه نقشه گیاهی کویر سیرجانگیاهیشناسیجامعهمطالعه . 1385احمد. ، پورمیرزایی)18
.ران شرقگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهعلوم

نامـه  پایـان بررسی فلورستیکی و تشـخیص واحـدهاي رویشـی حـوزه آبخیـز کهمـان الشـتر.       . 1385. عارفه،حسنوند)19
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،علومارشدکارشناسی

Parrotia persica)لـی بررسی اکولوژیکی و اکومورفولوژیکی گیاه انجی.1385. طاهر، مقدمپورخاك)20 (DC.) C.A.

Mey.) .واحـد  ،آزاد اسـالمی دانشـگاه  تحصـیالت تکمیلـی،   دانشـکده  گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایاندرمنطقه نور
گرگان.

نامـه  پایـان زیستی گیاهی ارتفاعات دینارکوه در جنوب آبدانان (استان ایالم).. بررسی تنوع1385مصطفی. ،نهالرشید)21
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،علومارشدناسیکارش

گیـاهی معـدن آهنگـران و منطقـه زیرسـایه مالیـر.      اي فلور و جوامـع بررسی مقایسه. 1385. فرهاد،بیکجانیشاملو)22
.واحد بروجرد،د اسالمیآزادانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایان

علـوم ارشـد نامـه کارشناسـی  پایاناستان کرمانشاه.،منطقه داالهوگیاهیشناسیجامعه. 1385. سلمان،زاولهمحمدي)23
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،

گیـاهی، علومارشدنامه کارشناسیپایاناراك.گیاهی منطقه چپقلیفلور و جوامعمطالعه . 1385. منصور،نیامحمدي)24
.واحد بروجرد،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده 

نامـه  پایـان شهر (استان ایالم).زیستی گیاهی ارتفاعات کبیرکوه در جنوب دره. بررسی تنوع1385مراد. محمد،مریدي)25
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه لی،تحصیالت تکمیدانشکده گیاهی،علومارشدکارشناسی

گیـاهی،  ارشد علومنامه کارشناسیپایان. فیتوسوسیولوژي دشت ملحه نیشابور. مطالعه 1385فاطمه. ، مهدوي درواري)26
.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

ارشـد نامـه کارشناسـی  . پایانIUCNاساس معیارهاي اندمیک استان لرستان برگونه. مطالعه 1385. الدینروح، نظري)27
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،علوم

ارشـد نامه کارشناسیپایاناستان لرستان.،گیاهی منطقه ونایی و کپرگه بروجردجوامع. مطالعه 1385. وحید، یخچی)28
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیانشگاه دتحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی، علوم
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) به منظور Juniperus foetidissimaاکولوژیکی گونه در معرض تهدید انقراض آردوج (. مطالعه 1386. لیدا، پرتونیا)29
گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایانشده ارسباران.در منطقه حفاظتIUCNيتعیین وضعیت آن بر اساس معیارها

.یه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقدانشکده علوم پا
Aloe verai)بررسی خصوصیات اکولوژیکی گیاه دارویـی صـبر زرد   . 1386کهزاد. ،سرطاوي)30 L.)  .در اسـتان بوشـهر

واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایان
نامـه  پایـان الکـش در اسـتان کرمانشـاه.    زیسـتی گیـاهی منطقـه عـین    فلـور و تنـوع  . بررسـی 1386مهتاب. ،شهرکی)31

.الزهرادانشگاه ،دانشکده علوم پایهگیاهی،علومارشدکارشناسی
دانشـکده  گیـاهی، علـوم ارشـد نامه کارشناسیپایان.جان مالیرزار نوشی. بررسی فلور شوره1386محمد. ،عبدالملکی)32

واحد بروجرد.،آزاد اسالمیشگاه دانتحصیالت تکمیلی،
شـور  غالـب هالوفیـت منطقـه کـال    ونـه . بررسی اکوفیزیولوژي و فیتوسوسیولوژي چنـد گ 1386بابک. ،فدوي مزینان)33

واحد گرگان.،آزاد اسالمیدانشگاه گیاهی، دانشکده تحصیالت تکمیلی، علومارشدنامه کارشناسیپایان.سبزوار
نامه پایان، استان لرستان.هاي تیره بقوالت در جنوب شهرستان کوهدشترسی تنوع گونهبر. 1387کاترین. ،ابراهیمی)34

واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی،علومارشدکارشناسی
گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایان.بررسی فلوریستیک تاالب پریشان در استان فارس. 1387مهدي. ، دولتخواهی)35

.مرکز نجف آباد،دانشگاه پیام نوردانشکده علوم، 
گیري تراکم و سطح پوشش گیاهـان و تعیـین بهتـرین روش    هاي مختلف اندازه. مقایسه روش1387فرناز. ،جاهربیعی)36

یام نور، مرکز تهـران  گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پارشد علومنامه کارشناسیپایانملی خجیر. در منطقه استپی پارك
.شرق

نامـه  پایـان زیسـتی گیـاهی در دینـارکوه آبـدانان در اسـتان ایـالم.       . بررسی فلورستیکی و تنـوع 1387صفا. ،رشیدي)37
.تربیت مدرسدانشگاه ،دانشکده علوم پایهگیاهی،علومارشدکارشناسی

اي و ارتبـاط آنهـا بـا شـرایط     تصـاویر مـاهواره  گیاهی منطقه گمیشان با استفاده از . تعیین جوامع1387رنجبر، زهرا. )38
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایانزیستگاهی. 

دانشکده علـوم  گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایان. بررسی فلورستیکی تاالب سلکه. 1387سیمین. ،چکوريزاهد)39
.مرکز نجف آباد،شگاه پیام نورپایه، دان

دانشـکده  گیـاهی، علـوم ارشـد نامـه کارشناسـی  پایـان .آبـاد رضا خرم. معرفی فلور منطقه کاکا1387اکبر. ،نورخدایی)40
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه تحصیالت تکمیلی،

طقه شـکار ممنـوع صـوفیکم در    اي منه. بررسی فلورستیک و فیتوسوسیولوژیک هالوفیت1388معصومه. ،ابراهیمیان)41
واحـد  ،آزاد اسـالمی دانشـگاه  دانشـکده تحصـیالت تکمیلـی،    گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایانشمال استان گلستان.

گرگان.
هـاي  هاي بلوط غرب در دامنهاي گیاهان مرتعی در زیراشکوب جنگل. بررسی تنوع و غناي گونه1388فهیمه. ،باقري)42

آزاد دانشـگاه  تحصـیالت تکمیلـی،  دانشـکده  گیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایانبیرکوه، استان ایالم.شمالی و جنوبی ک
واحد بروجرد.،اسالمی

گیـاهی، دانشـکده   ارشـد علـوم  نامه کارشناسیپایان.هاي هرز مزارع جاجرمشناسی علفهجامع. 1388دوستی، مریم. )43
.ان شرقعلوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهر

نامـه  پایـان طرغـه بوکـان، آذربایجـان غربـی.     کوهسـتانی  ي گیاهی منطقـه  اهبررسی تنوع گون. 1388رحمه، ارسالن. )44
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی
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اي اي و بوتـه شـش گیاهـان درختچـه   گیري تراکم و سطح پوهاي مختلف اندازه. مقایسه روش1388مرضیه. ،عارفیان)45
گیاهی، دانشکده علوم پایـه،  ارشد علومنامه کارشناسیپایانبراي تعیین بهترین روش در شهرستان شهربابک، استان کرمان. 

.دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
راب بـا تأکیـد بـر    هاي هـرز مـزارع گنـدم شهرسـتان دا    بررسی و شناسایی کاربردي علف. 1388عسگري، نصرت اله. )46

واحـد  ،آزاد اسـالمی دانشـگاه  تحصـیالت تکمیلـی،  دانشـکده  گیـاهی، علومارشدنامه کارشناسیپایان. برگانشناسایی نازك
بروجرد.

علـوم ارشدنامه کارشناسیپایانهاي اندمیک شهرستان خرم آباد.بررسی اکولوژیکی گونه. 1388شروین. ،غالمرضایی)47
واحد بروجرد.،آزاد اسالمیدانشگاه الت تکمیلی،تحصیدانشکده گیاهی،

در اسـتان  Atriplexو Chenopodiumهـایی از جـنس   . بررسی آناتومیکی برگ و سـاقه گونـه  1388ملیحه. ،فلکی)48
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایانخراسان جنوبی. 

Stipaو Artemisia sieberiگیري تـراکم و سـطح پوشـش    هاي مختلف اندازه. مقایسه روش1388ریم. م،کاویانی)49

hohenackeriana .گیاهی، دانشـکده علـوم پایـه، دانشـگاه     ارشد علومنامه کارشناسیپایاندر منطقه استپی رودشور ساوه
.پیام نور، مرکز تهران شرق

Poaو Salsola laricinaگیـري تـراکم و سـطح پوشـش     مختلف انـدازه هاي. مقایسه روش1389طیبه. ،انتظاري)50

sinaica .گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکـز تهـران   ارشد علومنامه کارشناسیپایاندر استپ رودشور ساوه
.شرق

اسـتان هرمزگـان.   درAcacia ehrenbergianaخصوصـیات اکولـوژیکی   . بررسـی  1389ولـی الـه.   ،رضایی تازیانی)51
مرکز نجف آباد.،گیاهی، دانشگاه پیام نورعلومارشدنامه کارشناسیپایان

نامـه  پایـان در اسـتان هرمزگـان.   Acacia oerfotaخصوصیات اکولوژیکی . بررسی 1389شیوا. ،رودسريطباطبایی)52
.ان شرقگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهرارشد علومکارشناسی

. استان گـیالن ،هاي ماسال. بررسی خصوصیات اکولوژیکی جامعه گردوي جنگل1389حسن. ،دلمحمد عمویی ساده)53
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان

ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایـان تهـران.  هاي بزرگ شهرهاي هرز بوستان. شناسایی علف1389موبدشاهی، بابک. )54
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

زدایی در قطعه چهار شهریار با استفاده از کاشـت گونـه آتـریپلکس کانیسـنس     . بررسی بیابان1389مرتضی. ،هاشمی)55
)Atriplex canescens .(ی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقگیاهارشد علومنامه کارشناسیپایان.

Carpinus. مطالعه بیوسیستماتیکی جنس ممرز (1390آخوندنژاد، سونا. )56 L. .شناسیرساله دکتري زیست) در ایران
.واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده علوم پایه، ، گیاهی

ارشد علومنامه کارشناسیپایان. گیاهی غالب منطقهات پاالیشگاه خانگیران بر گونهیرتأثمطالعه . 1390بیتا. ،اشکنانی)57
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

هاي درمنه ایـران در گیـاه کامـل و    هآرتمیزینین در تعدادي از گونتعیین مقدارزنی بذر،هجوان. 1390حیدرزاده، ثریا. )58
.دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهدگیاهی،علومارشدنامه کارشناسیپایان. ت بافتدر کش

در دو منطقـه حفاظـت شـده و تحـت چـرا در      گیـاهی  زیسـتی  و تنوعفلورستیکی بررسی . 1390سادات. هسید، فرزان)59
.ام نور، مرکز تهران شرقگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیارشد علومنامه کارشناسیپایان. منطقه سیراچال

بررسی اثرات پرتودهی گاما بر روي خواص بیولوژیک عصـاره هیـدروالکلی و اسـانس اسـتخراج     . 1390شاطرلو، مریم. )60
Zataria multifloraشده از آویشن شیرازي ( Boiss.( .گیـاهی، دانشـکده علـوم پایـه،     ارشـد علـوم  نامه کارشناسـی پایان

.ن شرقدانشگاه پیام نور، مرکز تهرا
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ارشـد نامه کارشناسـی پایان. استان گیالن) درQuercusجنس بلوط (اي هبررسی اکوتیپ. 1390حسن، فرشته. شیخ)61
گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رشت.علوم

علـوم ارشـد نامه کارشناسیپایان. وحش موتهزارهاي پناهگاه حیاتگیاهی شورهبررسی جوامع. 1390عزیزیان، گلناز. )62
آزاد اسالمی، واحد بروجرد.دانشگاه تحصیالت تکمیلی،دانشکده گیاهی، 

گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایـان هاي اندمیک استان ایالم.اکولوژي گونهبررسی آت. 1390کرمی، سامیه. )63
.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

Onosma(Boraginaceaeي اهزنگولجنسوسیستماتیکی بیبررسی . 1390احمدرضا. ،محرابیان)64 L.(اکولوژيو ژن
زیسـتی، دانشـگاه   دانشـکده علـوم  ،گیـاهی شناسـی رسـاله دکتـري زیسـت   . در ایرانآن گسترده از یبا پراکندگیک گونه 

.شهیدبهشتی
نامـه  پایـان طقـه سـقز.  بررسی نیازهاي اکولوژیکی گیاهان بهاره بـا مصـرف خـوراکی در من   . 1390محمدپور، حسین. )65

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی
گیـاهی، دانشـکده   ارشد علومنامه کارشناسیپایان.. مطالعه فلور منطقه اورامانات (شهرستان مریوان)1390، بصیر. يمحمد)66

.علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
گیـاهی،  ارشد علومنامه کارشناسیپایانحاشیه شمال غربی دریاچه ارومیه. گیاهیجوامع. بررسی 1391آذین، شیما. )67

.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
نامـه  پایـان قروه و بیجـار).  يهااستان کردستان (شهرستانيزارهاگیاهی شوره. بررسی جوامع1391، زهیر. ياحمد)68

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی
نامــه پایــاندریاچــه ارومیــه.یشــرقگیــاهی حاشــیه جنــوب . بررســی جوامــع1391بهــزاد، عســگر. حــاجیقلــیالــه)69

.رقگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شارشد علومکارشناسی
Capparis spinosaگونـه کـور (  یکیات اکولـوژ یخصوصـ ی. بررسـ 1391لـو، وحیـد.   خواجـه یحـاج يایزد)70 L. در (

گیاهی، دانشکده علـوم پایـه، دانشـگاه    ارشد علومنامه کارشناسیپایانل. یمنطقه مغان در استان اردبیمرتعيهاستمیاکوس
.پیام نور، مرکز تهران شرق

نامه پایان. (رویشگاه نارون)، شمیرانات استان تهرانگاه زایگان طالعه فیتوسوسیولوژي ذخیرهم. 1391. کیمیا، پورمقدم)71
.واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسالمیشناسی، دانشکده علوم پایه، گیاهی، گروه زیستارشد علومکارشناسی

گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامه کارشناسـی انپایزارهاي اشتهارد کرج. هگیاهی شور. بررسی جوامع1391اسمعیل. ،جارچی)72
.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

، Anthochlamys ،Bassiaهــاي مطالعــه ســاختار تشــریحی بــرگ و ســاقه جــنس. 1391ســادات. اعظــم، حســینی)73
Krascheninnikovia وLondesia از تیرهChenopodiaceae .دانشـکده علـوم   گیـاهی، معلوارشدنامه کارشناسیپایان

.پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز نجف آباد
لیت) و تغییـرات فصـلی آنهـا در رودخانـه     پل و اپیفیتیک (اپیاي پريهه. بررسی جوامع دیاتوم1391خیري، سمیه. )74

.و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علومگیاهیشناسیرساله دکتري زیست. ، ایرانکرج
گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایان.هاي پیشرفته برنج. بررسی تنوع ژنتیکی الین1391نژاد، شیرین. سلیمان)75

.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
Perovskia abrotanoides(جنس پرازمبـل شناسی و تشریحی دو گونه ازمطالعه ریخت. 1391صمیمیت، ناهید. )76

گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نـور، مرکـز تهـران    ارشد علومنامه کارشناسیپایان) از کاشان.P. atriplicifoliaو
.شرق
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میکروبی گیاه اسطوخدوس (مطالعه آلودگی هواي شهر تهران بر روي خواص ضدتأثیر. 1391فرحزادي، نعیمه. کاظم)77
گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهـران  ارشد علومنامه کارشناسیپایانتهران). 22و 7، 6موردي: مناطق 

.شرق
ــدي)78 ــه. ، مجی ــنس  . 1391فاطم ــاقه ج ــرگ و س ــریحی ب ــاختار تش ــه س ــايمطالع ، Gamanthus ،Cornulacaه

Corispermum وAgriophyllum از تیرهChenopodiaceae .دانشـکده علـوم   گیـاهی، علومارشدنامه کارشناسیپایان
.پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز نجف آباد

گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامه کارشناسیپایانزارهاي کال شور سبزوار. گیاهی شوره. بررسی جوامع1391، حسین. يمهر)79
.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

Zhumeria majdae)مورخوش یاز گیاه دارویmatkیژن کلروپالستیلوژنیفیبررس. 1392، الهام. یخلیل)80 Rech.

f. and Wendelbo) .گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان.
Capparis spinosa)کَـور  هـاي گونـه یکیاکولـوژ يهایژگیویبررس. 1392سیما، الهام. خوش)81 L.)پـنج انگشـت   و

)Vitex agnus-castus L.(گیاهی، دانشکده علوم پایـه، دانشـگاه پیـام نـور،     ارشد علومنامه کارشناسیپایان. استان قمدر
.مرکز تهران شرق

Rheum ribesریـواس ( هـاي گونـه یکیاکولـوژ يهـا یژگـ یویبررسـ . 1392، فاطمه. یسلیمان)82 L.  يا) و گـون پنبـه
)Astragalus gossypinus Fischer (گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایـان . قـم اسـتان  یمرتعيهااکوسیستمدر

.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
ه نقشـه  یـ منطقه حفاظت شده پروند در شهرستان سـبزوار و ته یاهی. مطالعه فلور و جوامع گ1392، رویا. يآبادصالح)83

.یخوارزم، دانشگاه یزیستدانشکده علوم ،گیاهیعلومارشدنامه کارشناسیپایان. GISر اساس منطقه بیاهیپوشش گ
Dorema ammoniacum(وشـق یـی گونـه دارو ياکولـوژ مطالعه آت. 1392طاهریان، کاظم. )84 D. Don (  در اسـتان

.ور، مرکز تهران شرقگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نارشد علومنامه کارشناسیپایان. سمنان
وmontanumSecaleهـاي هـاي مختلـف بـذري از گونـه    . بررسی رشد و فنولوژي جمعیت1392طهماسبی، داود. )85

Hordeum bulbosum .گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان.
نامـه  پایـان . یآذربایجـان شـرق  اسـتان یبـوم هـاي  گونهاز یبرخاکولوژي اتخصوصیبررسی . 1392نژاد، نازیال. طیب)86

.الزهرادانشکده علوم پایه، دانشگاه ،گیاهیعلومارشدکارشناسی
نامـه  پایـان لرسـتان.  هـاي انـدمیک اسـتان   گونـه از يتعـداد اکولـوژي  خصوصـیات بررسـی  . 1392، تکـتم.  يموحد)87

.الزهرالوم پایه، دانشگاه دانشکده ع،گیاهیعلومارشدکارشناسی
سـاختار جوامـع   يروتـأثیر و بـاال دسـت آن و   یامچیسد یجوامع جلبکیسبرر. 1393میرزاحسنلو، جمیله. یپناه)88

گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علـوم و  یشناسزیستدکتري پایین دست رودخانه بالیخلو، استان اردبیل. رسالهیجلبک
.تحقیقات

Amygdalus scoparia(یزان اسانس دانه بادام کـوه یموثر بر میکیعوامل اکولوژی. بررس1393. زاده، معینرجب)89

Spach .گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان) در منطقه بم.
. یدرمنه دشتیو آناتومیکیبر ساختار مورفولوژیکن یک قزویمان آبیکارخانه سیر آلودگیتأث. 1393، پرستو. یرحمان)90

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان
شهرسـتان دهگـالن.   یاهان مرتعیگياهر آن بر تنوع گونیزار و تاًثمیل مراتع به دیتبدی. بررس1393، حمید. یرحمان)91

، واحد علوم و تحقیقات.یمحیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمطبیعی و منابعدانشکده 
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Myrtus communis)مـورد ( ايهـ هگونـ یکیاکولـوژ يهـا نیازیبررس. 1393روان، شیما. )92 L. ) و مورپـوژوSalvia

mirzayanii Rech. f. and Esfandپایـه،  گیـاهی، دانشـکده علـوم    ارشـد علـوم  نامه کارشناسـی پایان. ) در استان کرمان
.دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

و ) Humulus lupulus(رازكیـی اهان دارویبر اسانس گموثر یکیعوامل اکولوژیبررس. 1393، اعظم. يسفیدسنگ)93
گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیـام  ارشد علومنامه کارشناسیپایاندر استان گلستان. ) Berberis vulgarisزرشک (

.رکز تهران شرقنور، م
Malus orientalis(یسـیب جنگلـ  یرویشـگاه ينیازهـا یبررس. 1393، امید. يمحمدشاه)94 Ugl. يهـا ) در جنگـل

گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشـگاه پیـام نـور،    ارشد علومنامه کارشناسیپایان: دیواندره کردستان). يزاگرس (مطالعه مورد
.مرکز تهران شرق

نامـه  پایـان . یواس در استان خراسان جنوبیبنه، کما و رهايگونهیکیاکولوژيهانیازیبررس. 1393زاده، زهرا.عابدین)95
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی

یکوهستانیفرنگيجعفرییاه دارویبر اسانس گموثر یکیعوامل اکولوژیبررس. 1393، نجمه سادات. یقمیطباطبای)96
)Chaerophyllum macropodum Boiss. ( .گیاهی، دانشکده علوم پایـه،  ارشد علومنامه کارشناسیپایاندر استان تهران

.دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
م یمـر یـی اه دارویـ بـات اسـانس گ  یو ترکیشـ یات رویبر خصوصـ یکیر عوامل اکولوژیتاثیبررس. 1393، مریم. یفرات)97

گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیـام نـور،   ارشد علومنامه کارشناسیپایان). L.Teucrium orientale(یشرقيودنخ
.مرکز تهران شرق

یـی اه دارویـ اسـانس گ یشـیمیای يهـا و مقایسه ترکیـب یرویشگاهينیازهایبررس. 1393، مریم. یاردستانيفیروز)98
Ziziphora clinopodioides(یکوهیکاکوت Lam. (گیـاهی، دانشـکده   ارشد علـوم نامه کارشناسیپایان. در استان تهران

.علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
Chelidonium majusران (یمـام یـی اه دارویگيهاتیجمعياکولوژآتیبررس. 1393صابره. نائیج، )99 L. (  در اسـتان

نامـه  پایـان و اسـانس اسـتخراج شـده آن.    یدروالکلیـ ک عصـاره ه یـ ولوژیخواص بگاما بر یاثرات پرتودهیمازندران و بررس
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی

ارشـد  نامـه کارشناسـی  پایـان . بلوط در استان لرسـتان ياههگونیکیمورفولوژيهایژگیویبررس. 1393، ناصر. ينظر)100
.اهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقگیعلوم

یرانــیگلپــر ایــیاه دارویــمــوثر بــر اســانس گیکیعوامــل اکولــوژیبرخــی. بررســ1394، طیبــه. یمشــکنانیاســالم)101
)Heracleum persicum Desf. ex Fischer( .یـام  گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشـگاه پ ارشد علومنامه کارشناسیپایان

.نور، مرکز تهران شرق
Pistacia atlantica(برگ، میـوه و صـمغ بنـه   اسانس ت یت و کیفیکمیبررس. 1394، ملیحه. يامیراحمد)102 Desf.

subsp. mutica (Fisch. and Mey.) Rech. f. (گیاهی، دانشکده علوم ارشد علومنامه کارشناسیپایان. در استان سمنان
.ز تهران شرقپایه، دانشگاه پیام نور، مرک

نامـه  پایـان . کـوه چـال کبـود، شهرسـتان الشـتر (اسـتان لرسـتان)       یکیسـت یفلوریبررسـ . 1394حسنوند، محبوبـه.  )103
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی

Cercisارغـوان ( یکیو آنـاتوم یکیات مرفولـوژ یتهـران بـر خصوصـ   يهـوا یر آلـودگ یتـاث .1394پور، بتول. هخواج)104

siliquastrumگیـاهی، دانشـکده علـوم    ارشد علـوم نامه کارشناسیپایان. شهر تهران)14و 4، 1: مناطق ي) (مطالعه مورد
.پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
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Juniperus excelsa(ارسییدارواهیزان تغییر اسانس گیمیبررس.1394زاده، آرزو. هخواج)105 M.B.منطقه ر سه ) د
گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشـگاه پیـام نـور، مرکـز     ارشد علومنامه کارشناسیپایاندر استان سمنان. اکولوژیکی متفاوت 

.تهران شرق
در Ziziphoraو Satureja ،Thymusيهـا هـاي مختلـف جـنس   گونـه بررسی تنوع ریختی. 1394، سونیا. یسالم)106

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان.کشوریغربياستان ها
در Astragalus gossypinusد و سطح پوشـش گونـه   یمختلف برآورد توليهاسه روشیمقا. 1394، سمیرا. پوریقل)107

ی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران گیاهارشد علومنامه کارشناسیپایان. شاد تهرانشده باغمنطقه حفاظت
.شرق

کالردشـت  در یخچـال خرسـان، علـم کـوه،     یبا توجه به نوسـان یخچـال  یگیاهپوششیتوال. 1394، کورش. یکاوس)108
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتشناسیزیسترساله دکتري مازندران. 

نامه پایان. در ارتفاعات توچالیالبرز جنوبیاهیگپوششیو فنولوژیکیکیاکولوژيموردیبررس. 1394، آمنه. یگایین)109
.الزهرادانشکده علوم پایه، دانشگاه ،گیاهیعلومارشدکارشناسی

Capparis spinosaکَـور ( یاه دارویـ یـ گین بر خصوصیات رویشـ یر فلزات سنگی. تأث1394، ساره. يمحمد)110 L. در (
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایانمنطقه هشتگرد. 

زیستی گیاهی در منطقه قرق و تحـت چـرا در منطقـه پلـور، اسـتان      . بررسی فلورستیک و تنوع1394، هاجر. ینعمت)111
.انشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقگیاهی، دارشد علومنامه کارشناسیپایانمازندران. 

اچـه  یشور حاشـیه در یدر اراضیو خصوصیات خاك در دو مقطع زمانیاهیرات جوامع گییتغ. 1395، احمد. ياحمد)112
.علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، دانشگاهیمرتع، دانشکده منابع طبیع. رساله دکتري علومهیاروم

Diaphanopteraدر ایـران ( Diaphanopteraجـنس  هـاي نـه گومطالعه اکولوژیکی . 1395د. ، محمدجواياحمد)113

khorasanica Rech. f. and D. stenocalycina Rech. f. and Schiman(    به منظور تعیین وضعیت آنهـا بـر اسـاس
.یام نور، مرکز تهران شرقگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پارشد علومنامه کارشناسیپایان. IUCNيمعیارها

Buxus hyrcanaشمشاد (یجوامع گیاهيبندطبقه. 1395. حامد، ياسد)114 Pojarkرسـاله  . یهیرکانيها) در جنگل
مدرس.دانشگاه تربیت،یو علوم دریایطبیعی ، دانشکده منابعداريجنگلدکتري

زان مـواد مـوثره   یو می، مورفولوژیکیکیآناتوما بر خصوصیات یر ارتفاع از سطح دریتاثیبررس. 1395، نرگس. يبیجار)115
Ziziphus jujubaاه عناب (یگییدارو Mill.گیـاهی، دانشـکده علـوم    ارشد علومنامه کارشناسیپایان. ی) در خراسان جنوب

.پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
Artemisiaح پوشـش گونـه   د و سـط یـ مختلـف بـرآورد تول  يهـا سـه روش یمقا. 1395نسـب، سیدعلیرضـا.   يخلـد )116

oliverianaگیـاهی، دانشـکده   ارشد علـوم نامه کارشناسیپایان. ر، استان تهران)یشده خج: منطقه حفاظتي(مطالعه مورد
.علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق

گل ( ياهـ گونـه یرویشيهانیازی. بررس1395فرد، افسانه. یزیراه)117 سـAloe littoralis Baker ) و صـبر زرد (Aloe

vera L.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان. )) در استان بوشهر.
Hymenocrater calycinusیـی دارواهیـ اسـانس گ یو کیفـ یتغییـرات کمـ  یبررسـ .1395حسین، فرشته. ساده)118

(Boiss.) Benth.نامـه  پایـان ، اسـتان مازنـدران).   ي: مناطق نور بلده و ساري(مطالعه موردیهشرایط رویشگار ارتباط با د
.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی

ر یـ خجیپـارك ملـ  یست در حفـظ تنـوع گیـاه   یزطیسازمان حفاظت محییکارایابیارز. 1395، سمیه. یشهرآیین)119
، واحد علوم و تحقیقات.ی، دانشگاه آزاد اسالمدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. نطقه باغ شاد)(م
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شیو عصـاره دو گونـه سـر   یشـ یروخصوصـیات  مـوثر بـر   یکیاکولـوژ عوامـل یبررسـ . 1395، سـیما.  یزیـاران صباغ)120
)Eremurus olgae Regel and E. spectabilis M. B.نامـه  پایـان . ن)یک قـزو یان آباران (شهرستی) در شمال منطقه ز

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومکارشناسی
گیـاهی، علـوم ارشـد نامـه کارشناسـی  پایـان . سـلطان قـم  اچه حوضیدریاهیجوامع گیبررس. 1395هجران، مهناز. )121

.دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز نجف آباد
. بررسی ساختار فلوریستیکی و اثر گرادیان ارتفـاعی بـر تنـوع گیـاهی حـوزه قورچـاي، اسـتان        1396رجنی، حسین. )122

.دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووسمرتعداري،ارشدنامه کارشناسیپایانگلستان. 
Crataegus meyeriمورفولوژیکی اتتغییربررسی . 1396نوبخت، مریم. )123 Pojark.شـرایط  برخـی از  ارتبـاط بـا   در

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقارشد علومنامه کارشناسیپایان. اقلیمی
. دانشکده منـابع  دره، استان قمشده پلنگمنطقه حفاظتریختارهاي گیاهی تنوع گیاهی . بررسی1397خلیلی، زهرا. )124

گاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.طبیعی و محیط زیست، دانش
یـی نعنـا زیبـا   دارواهیگاسانسبازده، کمیت و کیفیت برعوامل محیطی تأثیربررسی . 1397، زهرا. دشتهرهمحرمی )125
)Calamintha officinalis Moench(گیـاهی،  ارشـد علـوم  نامـه کارشناسـی  پایان. هاي مختلف استان گیالندر رویشگاه

.پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرقدانشکده علوم
هاي گیاهی دارویی در معرض خطر انقراض پارك ملی خجیر (منطقه بـاغ  شناسایی گونه. 1397منش، نازنین. هاشمی)126

. دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.هاعوامل تهدیدکننده آنشاد) و
. در ایـران Alhagiاي کمـپلکس  هبررسی ساختار ژنتیکی و تنوع مورفولوژیکی در جمعیت. 1398آرزو. امیرخسروي،)127

.گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتشناسیرساله دکتري زیست
. در ایـران Amaranthaceaeروابـط تاکسـونومیکی  ریخت شناسی دانه گرده وریزمطالعه. 1398، افسانه. زادهجلیل)128

.شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاترساله دکتري زیست
گیـاهی پـارك ملـی الر، اسـتان تهـران. رسـاله دکتـري        شناسـی . بررسی فلوریستیکی و جامعه1398حمیدي، بهناز. )129

.شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتزیست
گیـاهی در مراتـع شـمالی ارتفاعـات آزادکـوه، اسـتان       شناسیبررسی فلوریستیک و جامعه. 1398رآملی، سیروس. صاب)130

.اصفهانگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاهرساله دکتري علوممازندران. 
Ephedraزیستی، تنوع ژنتیکی و روابط درون و بین جمعیتی گونـه  . بررسی جغرافیاي1398همدانی، سمیه. قنبري)131

major Host.گیـاهی، دانشـکده علـوم پایـه، دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و         شناسیرساله دکتري زیست. در ایران
.تحقیقات

. هاي رورست مناطق جنگلی ناهارخوران و بندر گز (استان گلستان)شناسی گلسنگآرایه. 1398سادات. کاظمی، ساره)132
.انشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتگیاهی، دشناسیرساله دکتري زیست

در Loniceraباکتریـال و کموتاکسـونومی جـنس    بررسی مولکولی فیلوژنی و خـواص آنتـی  . 1398گرشاسبی، شیما. )133
گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.شناسیایران. رساله دکتري زیست

پل و ارتباط آن با عوامل فیزیکوشیمیایی رودخانه طالقان هاي اپیبررسی ساختار جوامع دیاتومه. 1398صري، علی. نا)134
شناسی گیـاهی، دانشـگاه آزاد   . رساله دکتري زیستها در جذب فلزات سنگیندر استان البرز، ایران و توانایی برخی از گونه

.اسالمی، واحد علوم و تحقیقات
رسـاله  شـده قالجـه، اسـتان کرمانشـاه.     گیاهی منطقـه حفاظـت  شناسیجامعه. مطالعه 1398ی، مصطفی. پیکاننعمتی)135

.فردوسی مشهدگیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاهدکتري علوم


