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 همكار Thymusبررسي تنوع ژنتیكي، سازگاري، انتخاب و معرفي مناسب ترين ژرم پالسم برخي گونه هاي جنس  1

2 
)باغ گیاهان  Thymusي تنوع ژنتیكي، سازگاري، انتخاب و معرفي مناسب ترين ژرم پالسم برخي گونه هاي جنس بررس

 داروئي(
 همکار

 همكار بررسي تولید، نمو و سازگاري نهالهاي حاصل از درختان گردوي منتخب، جهت معرفي مناسبترين رقم براي تولید چوب 3

4 
 .Achillea filipendula ,A. eriophora, Aهاي مختلف بومادران گونه نهارزيابي، شناسايي و تکثیر بذرنمو

bieberrestini موجود در بانک ژن منابع طبیعي ايران 
 همكار

 همكار ( Pistacia atlanticaزراعي )انفرادي( در بهبود بازدهي درختان بنه )نقش اقدامات به 5

 همكاردرختان بنه با هدف اقتصادي كردن طرحهاي جنگلداري و بهبود معیشت  اصالح باردهي، احیاء و استفاده چند منظوره از 6



 }جوامع محلي{

 همكار بررسي قدرت تركیب پذيري ژنوتیپ هاي نر و ماده بنه به منظور انتخاب بهترين والدين در تالقیها 7

 همکار در بانک ژن منابع طبیعي ايران موجود .Achillea spهاي ناشناخته بومادران ارزيابي، شناسايي و تکثیر بذرنمونه 8

 همکار موجود در بانک ژن منابع طبیعي ايران Tanacetumشناسايي و ارزيابي ذخاير ژنتیکي نمونه هاي گونه هاي جنس  9

11 
،  Anthemis spهاي هاي بذري از گونهبررسي، شناسايي و مطالعه مورفولوژيكي و فنولوژيكي تعدادي از نمونه

Anthemis nobilis   ،Anthemis persica   وMatricaria sp 
 همکار

11 
بوسیله مارکرهاي مولکولي و  Matricariaو  Anthemisبررسي تنوع ژنتیکي برخي گونه هاي جنس بابونه 

 بیوشیمیايي
 همکار

 مکاره Onobychis sativaارزيابي و تکثیر بذر جمعیت هاي متحمل به بیماري سفیدک سطحي در اسپرس زراعي 12

 همکار احیاء و ارزيابي برخي از گونه هاي جنس اسپرس موجود در بانک ژن ايران 13

14 
بمنظور اصالح و معرفي ارقام  Onobrychis sppارزيابي مورفولوژيکي و ملکولي ذخاير توارثي جنس اسپرس 

 مناسب براي ديمزارهاي کم بازده ايران
 همکار

15 
در بانک ژن و  Matricaria sppو  Anthemis sppاکسشنهاي دو جنس بابونه بررسي علت پايین بودن قوه نامیه 

 عوامل موثر بر افزايش جوانه زني آنها
 همکار

 همکار موجود در بانک ژن منابع طبیعي ايران Matricariaو بابونه آلماني Anthemisبررسي سیتوژنتیکي نمونه هاي بابونه  16

 همکار ايران طبیعي منابع ژن بانک در موجود گون ژنتیکي ذخاير بذر حیاءا و زراعي صفات عملكرد، ارزيابي 17

18 
جنگل هاي هیركاني  Buxus hyrcanaارزيابي تنوع مورفولوژيكي، استقرار و زنده ماني نهال ذخاير ژنتیكي شمشاد ))

 براي يافتن پايه هاي نخبه

 همکار

 همکار ع و تمايز ژنتیكي جمعیتهاي شمشاد آلوده و غیرآلوده به قارچ عامل باليتبررسي تنو 19

21 
بمنظور تكمیل بانك ژن گونه هاي جنگلي در  Buxus hyrcana Pojarkجمع آوري و حفاظت بذر شمشاد خزري 

 معرض خطر

 همکار

21 
, موجود در بانک Lathyrus, Aegilops,Cronilla,Cicer, Adianthum يجنسها ياکسشنها يابيکاشت و ارز

 يقطع ييشناسا يبرا رانيا يعیژن منابع طب

 همکار

 همکار بذورگیاهان مرتعي به منظور تقويت بانک ژن جمع اوري، شناسايي، ارزيابي مقدماتي وحفاظت 22

 همکار احیاء وارزيابي برخي از گونه هاي جنس اسپرس 23

 همکار Matricaria spوفنولوژيکي تعدادي از گونه  بررسي ،شناسايي ومطالعه صفات مورفولوژيکي 24

 همکار جمع اوري، شناسايي، ارزيابي مقدماتي وحفاظت بذورگیاهان دارويي به منظور تقويت بانک ژن 25

 همکار بررسي تنوع شناسايي ،ارزيابي و  احیاء نمونه هاي بذري جنس نعناع موجود در بانک ژن 26

 همکار سايي گونه هاي مختلف اسپرستهیه اطلس بذر وکلید شنا 27

 همکار بررسي اثرات همزيستي سويه هاي ريزوبیوم اقلیم هاي مختلف ايران بر روي تثبیت ازت وعملکرد علوفه گونه اسپرس  28

 همکار مطالعه فنولوژي برخي درختان ودرختچه هاي زينتي باغ گیاهشناسي ملي ايران 29

 همکار احیاء وارزيابي  گونه آنقوزه 31

 همکار وکاکوتي احیاء وارزيابي  جنس وشا 31

 همکار بررسي جوانه زني وشکستن خواب بذر برخي از گونه هاي جنس اسپرس 32
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