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  پژوهشيهاي طرح -4

 هاعناوین طرح
تعداد 

 همكاران

مسئوليت در 

 رحط

وضعيت  تاریخ

 فعلي طرح
 محل اجرا

 تا از

-گیااه  خزر بااغ  ه( بررسي کمي و کیفي قطع1

 آن هشناسي ملي ايران در راستای مديريت بهین
 خاتمه يافته 1386 1384 مجری 4

 يشناسباغ گیاه

 ايران يمل

يا    هئا برآورد میازان ترسایب کاربن و ارا   ( 2

گ منظور برآورد بیوماس بربه روش غیرمخرب

خازر،   هشااخ  ساه قطعا    يدرختا  یهاگونه

 يملا  يشناسا باغ گیاه يتوران -ايران زاگرس و

 ايران

 خاتمه يافته 1391 1387 مجری 3
 يشناسباغ گیاه

 ايران يمل

 یهاااباارآورد تودیااد بااهر گونااه ه( زيرپاارو 3

اياران باا اساتفاده از     یهاا مختلف بلوط جنگل

در بااغ   یگاهار و تله یمختلف بصر یهاروش

 شناسي ملي ايرانهگیا

 خاتمه يافته 1390 1388 مجری 1
 يشناسباغ گیاه

 ايران يمل

های چوبي آوری گونه( پرو ه ملي: جمع4

ای( بومي و ای و بوته)درختي، درختچه

-های هیرکاني و زاگرس بهانحصاری رويشگاه

شناسي سازی بیودو ي  باغ گیاهمنظور غني

 ملي ايران )فاز اول(

 خاتمه يافته 1395 1391 مجری 6

های هیرکاني استان

های و برخي استان

زاگرسي و باغ 

شناسي ملي  گیاه

 ايران

-حیات جنسي بلوط پايش پويايي تجديد( 5

ول( های بومي زاگرس )برودار، مازودار و وی

 شناسي ملي ايران              در قطعه زاگرس باغ گیاه

 خاتمه يافته 1394 1392 مجری 3
ناسي شباغ گیاه

 ملي ايران

های سادم شمشاد ( حفاظت و نگهداری پايه6

صورت ( بهBuxus hyrcana Pojarkخزری )

Ex-sito شناسي ملي ايران و در باغ گیاه

-منظور احیاء رويشگاه ها به استفاده از نهال آن

 ديدههای طبیعي آسیب

 خاتمه يافته 1395 1393 مجری 6

های هیرکاني استان

ي شناسو باغ گیاه

 ملي ايران

 اکوسیستمهای در خاک بهر بان  اکودو ی( 7

 آذربايجان استان علفزار و استپي نیمه استپي،

 (ارشدچمن سايت) شرقي

 مجری 3

 
 در حال اجرا 1398 1394

 

 آذربايجان استان

 شرقي
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 اکوسیستمهای در خاک بهر بان  اکودو ی( 8

 آذربايجان استان علفزار و استپي نیمه استپي،

 (قوشچي گردنه سايت) غربي

 در حال اجرا 1398 1394 مجری 2
 آذربايجان استان

 غربي

 رويشگاههای گیاهي  سازی گونه ( غني9

 شناسي ملي ايران باغ گیاه هیرکاني
 در حال اجرا 1398 1395 مجری 5

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

 رويشگاههای گیاهي  سازی گونه ( غني10

 انشناسي ملي اير زاگرس باغ گیاه
 در حال اجرا 1398 1395 مجری 6

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

هاای  ملي برآورد تودیاد باهر گوناه    ه( پرو 11

هاای اياران باا اساتفاده از     مختلف بلوط جنگل

 گهاریهای مختلف بصری و تلهروش

 خاتمه يافته 1390 1388 همکار 23

موسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

هاای  ودیاد باهر گوناه   بارآورد ت  ه( زيرپرو 12

هاای اياران باا اساتفاده از     مختلف بلوط جنگل

گااهاری در هااای مختلااف بصااری و تلااهروش

 استان کردستان

 استان کردستان خاتمه يافته 1390 1388 همکار 6

هاای  ( زيرطرح جامع مطادعه سااختار تاوده  13

 های مريوانزاد بلوط جنگلشاخه
 کردستاناستان  خاتمه يافته 1392 1391 همکار 2

ادگااوی مکاااني  همطادعاا( زيرطاارح جااامع 14

 های مريوانزاد بلوط در جنگلدرختان شاخه
 استان کردستان خاتمه يافته 1392 1391 همکار 4

شناسي ( طرح ملي توسعه و تکمیل باغ گیاه15

 ملي ايران
 خاتمه يافته 1391 1387 همکار 23

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

هاای  ايجااد تناوع گوناه   توسعه، تکمیل و  (16

   گیاهي باغ سیستماتی 
 خاتمه يافته 1392 1388 همکار 2

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

شناساي  کوهساتاني بااغ گیااه    ه( ايجاد شاخ17

 ملي ايران در سیراچال
 سیراچالايستگاه  خاتمه يافته 1392 1388 همکار 7

شناساي نوشاهر،   ( توسعه و تکمیل باغ گیااه 18

 فاز دوم
 خاتمه يافته 1393 1389 کارهم 4

شناسي باغ گیاه

 نوشهر

ای و بررساي اساتقرار   ( افزايش تنوع گوناه 19

شناساي  ها در مجموعه رويشي ادبرز باغ گیاه آن

 ملي ايران

 خاتمه يافته 1395 1390 همکار 5
شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

آوری، شناسايي و تشاکیل هربااريوم   ( جمع20

 شناسي ملي ايرانگیاه شده باغگیاهان کاشته
 خاتمه يافته 1395 1390 همکار 8

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران
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های چوبي آوری گونه( زيرپرو ه ملي: جمع21

ای( بااومي و ای و بوتااه)درختااي، درختچااه 

هاای هیرکااني و زاگارس    انحصاری رويشاگاه 

شناساي  سازی بیودو ي  باغ گیااه منظور غني به

 ن(ملي ايران )استان کردستا

 استان کردستان خاتمه يافته 1394 1391 همکار نفر 4

های چوبي آوری گونه( زيرپرو ه ملي: جمع22

ای( بااومي و ای و بوتااه)درختااي، درختچااه 

هاای هیرکااني و زاگارس    انحصاری رويشاگاه 

شناساي  سازی بیودو ي  باغ گیااه منظور غني به

 ملي ايران )استان مازندران(

 استان مازندران خاتمه يافته 1394 1391 همکار نفر 2

های چوبي آوری گونه( زيرپرو ه ملي: جمع23

ای( بااومي و ای و بوتااه)درختااي، درختچااه 

هاای هیرکااني و زاگارس    انحصاری رويشاگاه 

شناساي  سازی بیودو ي  باغ گیااه منظور غني به

 ملي ايران )استان گیالن(

 استان گیالن خاتمه يافته 1394 1391 همکار نفر 2

های چوبي آوری گونه( زيرپرو ه ملي: جمع24

ای( بااومي و ای و بوتااه)درختااي، درختچااه 

هاای هیرکااني و زاگارس    انحصاری رويشاگاه 

شناساي  سازی بیودو ي  باغ گیااه منظور غني به

 ملي ايران )استان گلستان(

 استان گلستان خاتمه يافته 1394 1391 همکار نفر 3

های چوبي هآوری گون( زيرپرو ه ملي: جمع25

ای( بااومي و ای و بوتااه)درختااي، درختچااه 

هاای هیرکااني و زاگارس    انحصاری رويشاگاه 

شناساي  سازی بیودو ي  باغ گیااه منظور غني به

 شناسي(ملي ايران )باغ گیاه

 خاتمه يافته 1394 1391 همکار نفر 6
شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

های میوه بومي و ( احداث کلکسیون گونه26

 شناسي نوشهر ومي در باغ گیاهغیر ب
 خاتمه يافته 1395 1391 همکار نفر 4

شناسي باغ گیاه

 نوشهر

ای و بررسي استقرار ( افزايش تنوع گونه27

ها در کلکسیون گیاهان دارويي و صنعتي  آن

 شناسي ملي ايرانباغ گیاه

 خاتمه يافته 1395 1391 همکار نفر 4
شناسي باغ گیاه

 ملي ايران
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ر و تعیین بهترين روش ازدياد ( تکثی28

ای نادر های درختي و درختچهتعدادی از گونه

 شناسي ملي ايرانپايه در باغ گیاهو کم

 خاتمه يافته 1395 1391 همکار نفر 4
شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

بهرده ( شناسايي و پايش درختان خوب29

( در Quercus brantiiبلوط ايراني )

ها  منظور حفاظت از آنهای درستان به جنگل

 )فاز اول(              

 استان درستان در حال اجرا 1396 1392 همکار نفر 3

 زاگرس های کوه گیاهي کلکسیون ( ايجاد30

 (ايران-آباد خرم) زاگرس شناسي گیاه باغ در
 استان درستان در حال اجرا 1400 1396 همکار نفر 6

باغ  ( تکمیل کلکسیون باغ میوه ايراني در31

 شناسي ملي ايرانگیاه
 در حال اجرا 1399 1396 همکار نفر 4

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

 های جدايه آنتاگونیستي فعادیت ( ارزيابي32

 Pseudomonas های جنس به متعلق باکتريايي

 شمشادجنگلي باليت بیماری علیه Bacillus و

 آنها از کارآمد فرموالسیون تهیه و

 خاتمه يافته 1397 1396 همکار نفر 2

موسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

( ارزيابي تنوع و ساختار  نتیکي موجود در 33

با استفاده از  (Quercus brantii)بلوط ايراني 

 شناسي و نونهاديهای ريختويژگي

 در حال اجرا 1398 1392 همکار نفر 8

موسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع 

 کشور

های گیاهي رويشگاه  سازی گونه ( غني34

 شناسي ملي ايرانای باغ گیاه صخره
 در حال اجرا 1398 1395 همکار نفر 4

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

های گیاهي رويشگاه  سازی گونه ( غني35

 شناسي ملي ايران هیمادیا  باغ گیاه
 در حال اجرا 1398 1393 همکار نفر 7

شناسي باغ گیاه

 ملي ايران

زوال درختان بلوط در  سنجش و پايش (36

 های زاگرس جنگل
 در حال اجرا 1402 1397 همکار نفر 25

های غرب  استان

 ايران

های جنگلي  ( سنجش و پايش ساختار توده37

 زاگرس
 در حال اجرا 1402 1397 همکار نفر 30

های غرب  استان

 ايران

های  آوری شناسايي و ثبت دانش و فن (38

 زاگرس های بومي جوامع محلي در جنگل
 در حال اجرا 1398 1397 همکار نفر 14

های غرب  استان

 ايران

( پايش همزيستي اکتومیکوريزايي همراه 39

 درختان بلوط در برخي جنگل های ايران
 در حال اجرا 1402 1398 همکار نفر 11

کرمانشاه، درستان، 

فارس،گیالن، 

 گلستان، ايالم
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  ISIت مقاال -5

 تعداد مؤدفین يخ انتشارتار نام نشريه عنوان مقاده

سمت / نفر 

 اول

 خیر بلي

1) Validation of the Quercus 

(Fagaceae) taxa described by 

Djavanchir Khoie 

Turkish Journal of 

Botany, 42(5): 662- 

671 
2018 2 

* 

 
 

2) Evaluating acorn crops in an oak-

dominated stand to identify good 

acorn producers. 

Austrian Journal of 

Forest Science, 35(3): 

213-234. 
2018 5  * 

3) Acorn biomass and carbon stock 

variation in five oak species planted in 

the National Botanical Garden of Iran 

Arboriculture & Urban 

Forestry, 44(5): 215-

223 

2018 3 *  

4) Dynamics of sexual regeneration in 

three native oak species (Quercus 

brantii Lindl., Q. infectoria Oliv., and 

Q. libani Oliv.) of Zagros forests, 

Iran.  

Applied Ecology and 

Environmental 

Research, 15(4): 797-

808 

2017 5 *  

5) Morphological variation of Fagus 

orientalis Lipsky in the Hyrcanian 

forests of Iran 

Iranian Journal of 

Botany, 23(1): 37-47 June 2017 3 *  

6) A revision of chestnut-leaved oak 

(Quercus castaneifolia C. A. Mey.; 

Fagaceae) in Hyrcanian Forests of 

Iran 

Caspian Journal of  

Environment of 

Science, 
 9(2): 145-158 

December 

2011 
5 *  

7) Foliar epidermis morphology in 

Quercus (subgenus Quercus, section 

Quercus) in Iran 

Acta Botanica Croatia, 

71(1): 95-113 
March 

2012 
5 *  

8) Pollen morphology of Quercus 

(subgenus Quercus, section Quercus) 

in Iran and its systematic implication  
 

Acta Societatis 

Botanicorum Poloniae, 

81(1): 33-41 

March 

2012 
4 *  

9) Taxonomic revision of the Quercus 

brantii complex (Fagaceae) in Iran 

with emphasis on leaf and pollen 

micromorphology 

Acta Botanica 

Hungarica, 

54(3-4): 355-375 

September 

2012 
6 *  

10) Taxonomic implications of micro-

morphological features for taxon 

delimitation within the Quercus libani 

complex (Fagaceae) in Iran 

Phytologia Balcanica 

18(3): 263-276 

December 

2012 
5 *  

11) Identification of forest vegetation 

units in support of government 

management objectives in Zagros 

forests, Iran 

 
Scandinavian Journal 

of Forest Research, 

19(Suppl. 4): 72-77 

 

 

August 

2004 

 

 

5 

 

 

 

 

 

* 
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12) Climate change, unpredictable 

cold waves and possible brakes on 

plant migration 

Global Ecology and 

Biogeography, 19(5): 

642-648 

September 

2010 
15  * 

13) Application of visual surveys to 

estimate acorn production of manna 

oak tree (Quercus brantii Lindl.) in 

northern Zagros Forests of Iran 

Caspian Journal of 

Environmental Science, 

11(2): 85-95 
Jun 2013 3  * 

14) First report of northern root-knot 

nematode, Meloidogyne hapla, 

parasitic on oaks, Quercus brantii and 

Q. infectoria in Iran 

 

The Journal of 

Nematology, 47(1): 86 
March 

2015 
4  * 

 

 ISCپژوهشي  -ت علميمقاال -6

 تعداد مؤدفین يخ انتشارتار نام نشريه عنوان مقاده

سمت / نفر 

 اول

 خیر بلي

تاارين روش آماااربرداری در ( تعیااین مناسااب1

 داری شهری جنگل

مجله منابع طبیعي ايران، 

56(3 :)200-191 

 

 1382پايیز 

 

 

4 
 

*  

هاای  گوناه  دهاي جسات ر با مؤثر  هایعامل( 2

)مطادعاه ماوردی:    هاای مرياوان  بلوط در جنگل

 جنگل دويسه(

منابع طبیعي ايران،  مجله

59(4 :)830-819 
1385زمستان   5 

 

 
* 

-دهي گوناه های ادافی  بر جست( تأثیر عامل3

 های مريوانهای بلوط در جنگل

مجله منابع طبیعي ايران، 

60(4 :)1268-1255 
 *  5 1386زمستان 

هاای بلاوط   ( بررسي امکان تودیاد باهر گوناه   4

ها در  های کیفي آنهای زاگرس و ويژگيجنگل

 شناسي ملي ايرانقطعه زاگرس باغ گیاه

های چوب جنگل و فرآورده

)مجله منابع طبیعي ايران(، 

62(1 :)58-45 

 

 1388بهار 

 

3 * 
 

 

شناسي صفات برگ و دانه ( ارزش ريزريخت5

های جنس بلوط در گرده برای تفکی  گونه

 های ايرانجنگل

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 163-179(: 1)19ايران، 
  * 4 1390بهار 

( تغییرات رويش گونه توسکای يیالقي طي 6

 شناسي ملي ايرانسه دهه در قطعه خزر باغ گیاه

های نشريه جنگل و فرآورده

چوب )مجله منابع طبیعي 

 1-14(: 1)64ايران(، 

  * 2 1390بهار 

توده و ذخیره کربن برگ گونه بنه ( برآورد زی7

 شناسي ملي ايراندر باغ گیاه

(: 1)3ه جنگل ايران، مجل

12-1 
  * 3 1390بهار 
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 Quercus( برآورد شمار بهر مازودار )8

infectoria Olivierهای بانه با ( در جنگل

 Koenigاستفاده از روش چشمي 

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 194-205(: 2)19ايران، 
 *  3 1390تابستان 

 در داغداغان برگ سطح شاخ  و هتودزی (9

 سنندج يلهتا شهری جنگل

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 609-620(: 4)19ايران، 
 *  6 1390زمستان 

های چشمي برآورد میزان ( ارزيابي روش10

 Quercus infectoriaبهردهي مازودار )

Olivierهای بانه( در جنگل 

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 243-255(: 2)20ايران، 
 *  3 1391تابستان 

( AHPمراتبي ) ( کاربرد فرايند تحلیل سلسله11

-های آماربرداری در جنگلدر ارزيابي روش

 داری شهری

-شناسي جنگلپژوهشنامه بوم

 72-87(: 1)1های ايران، 

بهار و تابستان 

1392 
3  * 

( ارتباط متغیرهای ريختاری درختان برودار 12

(Quercus brantii با شمار بهر در )

 های بانه جنگل

های گیاهي )مجله وهشپژ

(: 3)26شناسي ايران(،  زيست

266-257 

  * 3 1392تابستان 

( وضعیت بهردهي درختان میانسال بلندمازو 13

(Quercus castaneifoliدر باغ گیاه ) شناسي

 ملي ايران

های گیاهي )مجله پژوهش

(: 3)26شناسي ايران(،  زيست

256-247 

  * 2 1392تابستان 

درختان میوه بومي در باغ شناسي ( پديده14

 شناسي ملي ايرانگیاه

مجله تودید و فرآوری 

محصوالت زراعي و باغي، 

3(9:) 214-205 

  * 3 1392پايیز 

مقايسه سطح ويژه برگ سه گونه بلوط ( 15

 شناسي ملي ايرانبومي زاگرس در باغ گیاه

-شناسي جنگلپژوهشنامه بوم

 17-30(: 2)1های ايران، 

 پايیز و زمستان

1393 
3 *  

توده و ذخیره کربن برگ ( آدومتری زی16

 شناسي ملي ايرانهای باغ گیاهبلوط

های گیاهي )مجله پژوهش

(: 1)27شناسي ايران(،  زيست

22-12 

  * 3 1393بهار  

زني بهر درختچه ( راهکارهای بهبود جوانه17

(، گونه بومي .Cotinus coggygria Scopپر )

 های ارسبارانجنگل

(: 2)6ه جنگل ايران، مجل

245-234 
 *  4 1393بهار 

 .Qهای برودار )گروهپراکنش مکاني جست( 18

brantii Lindl.های جنگلي بهره( در توده-

 شده مريوانبرداری

های گیاهي )مجله پژوهش

(: 4)27زيست شناسي ايران(، 

543-534 

 *  5 1393زمستان 
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های های ساختاری تودهبررسي ويژگي( 19

 های مريوانزاد بلوط جنگلهشاخ

های گیاهي )مجله پژوهش

(: 5)27زيست شناسي ايران(، 

776-766 

 *  3 1393زمستان 

های های رويشي بهر بلوط( ارزيابي ويژگي20

 Quercus libaniگروه 

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 724-735(: 4)22ايران، 
  * 3 1393زمستان 

تودید بهر ای و ساالنه پايه( نوسانات بین21

( در جنگل .Quercus brantii Lindlبرودار )

 داربادام استان کرمانشاه

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 246-255(: 2)23ايران، 
 *  4 1394تابستان 

ي درختی هاگونه برگ سطح دروآبر( 22

 رانياي ملي شناساهیگ باغ خزر هقطع شاخ 

 روش غیرتخريبي به

شناسي کاربردی، زيست

15(3 :)632-621 

بهار و تابستان 

1395 
5 *  

 Quercusسازی تودید بهر برودار ) ( مدل23

brantii Lindl.های زاگرس در ( در جنگل

 راستای حفاظت از درختان مادری

تحقیقات حمايت و حفاظت 

(: 2)14 جنگلها و مراتع ايران،

93-86 

پايیز و زمستان 

1395 
4  * 

هادي های رويشي نون دامنه تنوع در ويژگي( 24

 هايي از بلوط ايراني  در جمعیت

های زاگرس،  تحقیقات جنگل

2(2 :)25-13 
 *  5 1394تابستان 

و کیفیت عسل تودید   مقايسه ترکیب گرده( 25

شده از دو رويشگاه جنگلي و مرتعي در منطقه 

 ارسباران

تحقیقات جنگل و صنوبر 

 342-353(: 2)25ايران، 
 *  3 1396تابستان 

تیکي جمعیتي از بلوط ايراني ( ساختار  ن26

(Quercus brantii Lindl. بر مبنای )

 ی نونهادي در نتاجها  ويژگي

تحقیقات  نتی  و اصالح 

گیاهان مرتعي و جنگلي 

  32-43(:1)26ايران، 

بهار و تابستان 

1397 
5  * 

 Quercus( پايش تودید بهر برودار )27

brantii Lindl.های دشت ار ن ( در جنگل

  فارس

های گیاهي  ژوهشپ

شناسي ايران(،  )زيست

31(1:)250-241 

 *  4 1397بهار 

کمپوست   ( بررسي تیمارهای مختلف ورمي28

و کود شیمیايي بر میزان عنصرهای غهايي و 

 Fumariaتره ) آدکادوئیدهای گیاه شاه

vaillantii) 

(: 4)47علوم باغباني ايران، 

615-607 
 *  5 1395زمستان 

نگل گیاهي مرتبط با برخي ( نماتدهای ا29

های جنگلي و دارويي در باغ گیاه شناسي  گونه

 ملي ايران

تحقیقات حمايت و حفاظت 

(: 1)16 جنگلها و مراتع ايران،

87-72 

1397 4  * 
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  ترویجي -ت علميمقاال -7

 تعداد مؤدفین تاريخ انتشار نام نشريه عنوان مقاده

سمت / نفر 

 اول

 خیر بلي

های طبیعاي اوجاا    و کیفي توده بررسي کمي( 1

 ای نور در جنگل جلگه
  * 3 1385تابستان  40-47: 71جنگل و مرتع، 

هاای سااختاری قطعاه    ( مطادعه برخي ويژگي2

 شناسي ملي ايرانخزر باغ       گیاه

: 82و  83جنگل و مرتع، 

82-78 

تابستان و پايیز 

1388 
4 *  

دهاي( در  تجديد حیات غیرجنساي )جسات  ( 3

 زادهای شاخهلجنگ
 *  2 1388زمستان  24-29: 84جنگل و مرتع، 

-( ارزيااابي دياادگاه بازديدکنناادگان در برنامااه4

 شناسي ملي ايران گیاهريزی باغ 

زيست و توسعه،  محیط

9(1 :)84-73 

بهار و تابستان 

1393 
4 *  

 82-91(: 1)2طبیعت ايران،  های ايران جايگاه حفاظتي بلوط( 5

فروردين و 

يبهشت ارد

1396 

2 *  

 

 هاي داخلي و خارجي يیهاي علمي و تحقيقاتي در گردهماسخنراني -8

 محل ارائه سخنراني عنوان سخنراني
تاریخ 

 سخنراني

 نوع سخنراني

شفاه

 ي

پوس

 تر

1) The comparison of various methods in Urban 

Forestry mensuration in Iran 

Forestry Serving 

Urbanised Societies, 

Copenhagen, 

Denmark 

August 

2002 
* 

 

 

2) Determination of effective factors on oak 

sprouting in different slope aspects in Northern 

Zagros forests of Iran 

The Fourth 

International Iran and 

Russia Conference 

"Agriculture and 

Natural Resources", 

Shahrekord, Iran 

September 

2004 
*  

بیجار در استان  هحفاظت شد ه( تنوع زيستي پرندگان منطق3

 کردستان

دومین سمینار دستاوردهای 

پژوهشي سازمان حفاظت 

محیط زيست، تهران، 

 پرديسان

 *  1383ماه دی
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شهرستان  یهاو حفاظت جنگل در جنگل یسوز( آتش4

 يغرب سردشت، استان آذربايجان

نخستین همايش نقش 

مديريت در حفاظت و 

پايدار جنگل،  هتوسع

 الهیجان

 *  1386آذر 

-ايران؛ ذخیره يمل يشناسخزر باغ گیاه هقطع يکم ي( بررس5

 يهیرکان یهاجنگل يگاه کوچ   نتیک

-جنگل یاهمايش منطقه

شمال کشور و صنايع  یها

 وابسته، چادوس

  * 1386اسفند 

چوب راش با سن و قطر در  یمزقرارتباط درون ي( بررس6

 : جنگل ويسر(یمورد هشمال ايران )مطادع یهاجنگل

 يادمللاودین همايش بین

 يشناس تغییر اقلیم و گاه

 یهادر  اکوسیستم يدرخت

 ی، ساریخزر

ارديبهشت 

1387 
 * 

شناسي ملي ايران از های جنگلي باغ گیاه اهمیت کلکسیون( 7

 ديدگاه فضای سبز شهری

        يفرانس روز جهاندومین کن

زيست، دانشگاه  محیط

 تهران

  * 1387خرداد 

ادماس شهرستان حیات وحش زيستگاه چنگ ي( بررس8

 بیجار

        يدومین کنفرانس روز جهان

زيست، دانشگاه  محیط

 تهران

 *  1387خرداد 

در ارتباط با ارتفاع از سطح دريا  ي( تغییرات پوشش گیاه9

 خیرودکنار نوشهر در بخش پاتم جنگل

-زيست ياودین همايش مل

، دانشگاه پیام يگیاه يشناس

 نور تادش

 *  1387مرداد 

 یدوزمراتع دشت جیران يپوشش گیاه ی( تیپودو 10

 شهرستان بیجار

-زيست ياودین همايش مل

، دانشگاه پیام يگیاه يشناس

 نور تادش

 *  1387مرداد 

 هر سه گونمورفودو ي  به یهايويژگ يبرخ ي( بررس11

-زاگرس باغ گیاه هول، مازودار و برودار در قطعیبلوط و

 ايران يمل يشناس

و  يپانزدهمین کنفرانس مل

 يادمللسومین کنفرانس بین

، دانشگاه يشناسزيست

 تهران

مرداد و 

شهريور 

1387 

 * 

12) Acorn production of native oak tree species 

in National Botanical Garden of Iran 

 ييش اروپاين همایاود

در  يرانيپژوهان ا دانش

و منابع  یعلوم کشاورز

 ، فرانسهيعیطب

 1387مهر 
 

* 
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13) Capability study of Kurdistan`s Jeyrandouzi 

plain in order to releasing of Gazella 

subgutturusa 

 ياودین همايش اروپاي

در  يپژوهان ايران دانش

ابع و من یعلوم کشاورز

 ، فرانسهيطبیع

 *  1387مهر 

بدروپريشان  هحفاظت شد هوحش منطق حیات ي( بررس14

 شهرستان قروه

سومین کنفرانس روز 

زيست، محیط      يجهان

 دانشگاه تهران

 *  1388خرداد 

 يمل يشناسباغ گیاه يچوب یهااز گونه يبرخ يمعرف( 15

 یسبز شهر یفضاها یايران برا

-یاهنخستین همايش باغ گ

 ايران يمل يشناس
 *  1390آبان 

 يمل يشناسباغ گیاه يعلف یهااز گونه يبرخ يمعرف( 16

 یسبز شهر یفضاها یايران برا

-نخستین همايش باغ گیاه

 ايران يمل يشناس
 *  1390آبان 

يافته در باغ  بلوط استقرار يبوم یهاگونه يبرخ يمعرف( 17

 شهر تهرانسبز  یفضاها یايران برا يمل يشناسگیاه

-نخستین همايش باغ گیاه

 ايران يمل يشناس
 *  1390آبان 

 ايران يمل يشناساز آفات باغ گیاه يبرخ ي( معرف18
-نخستین همايش باغ گیاه

 ايران يمل يشناس
 *  1390آبان 

-زاگرس باغ گیاه هدر قطع يگیاه یهاگونه یسازگار (19

 ايران يمل يشناس

، یزاگرس مرکز یها جنگل

-ها و تنگناها، خرم تیقابل

 آباد، درستان

 *  1390آذر 

و  يشناساي هبهرده بلوط و نحواهمیت درختان خوب (20

 زاگرس یهاپايش آنها در جنگل

، یزاگرس مرکز یها جنگل

-ها و تنگناها، خرم تیقابل

 آباد، درستان

 *  1390آذر 

های درختي های اکودو ي  برگ گونهورد شاخ برآ( 21

 شناسي ملي ايرانگیاهقطعه خزر باغ 

ملي کنفرانس دومین 

 ريزی و مديريتبرنامه

 ، تهرانزيست محیط

ارديبهشت 

1391 
 * 

های برآورد چشمي وضعیت بهردهي درختان روش (22

 بلوط

ملي کنفرانس دومین 

 ريزی و مديريتبرنامه

 ، تهرانزيست محیط

ارديبهشت 

1391 
 * 

های ايران و باغشناسي ملي معرفي اجمادي باغ گیاه (23

 اقماری

پیشینه، حال و آينده در  

، های علم و فناوری موزه

 تهران

ارديبهشت 

1391 
*  
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های های بومي جنگلبلوط برآورد شاخ  سطح برگ (24

 شناسي ملي ايرانزاگرس باغ گیاه هزاگرس در قطع

های همايش ملي جنگل

-ها، فرصتزاگرس: چادش

 ، شیرازها و تهديدها

 *  1391خرداد 

معرفي گیاهان مقاوم به آدودگي هوا )مطادعه موردی:  (25

 شناسي ملي ايران(گیاهان کاشته شده در باغ گیاه

زيست  همايش ملي محیط

 و تودیدات گیاهي، دامغان
  * 1391مهر 

-ها و بوتهراهبردی در حفاظت و تکثیر درختچه هتجرب (26

شناسي ملي های زاگرس در باغ گیاههای دارويي بومي جنگل

 ايران

زيست  همايش ملي محیط

 *  1391مهر  و تودیدات گیاهي، دامغان

های دارويي درختان بلوط بومي و محصوالت ارزش (27

 غیرچوبي آنها

زيست  همايش ملي محیط

 و تودیدات گیاهي، دامغان
 *  1391مهر 

های رويشگاه جنگلي ( بررسي جايگاه حفاظتي بلوط28

 ارسباران

نفرانس ملي روز هفتمین ک

 جهاني محیط زيست

ارديبهشت 

1392 
*  

های ( ارزيابي توان بهردهي گونه بلندمازو در رويشگاه29

 مختلف استان گلستان

هفتمین کنفرانس ملي روز 

 جهاني محیط زيست

ارديبهشت 

1392 
 * 

سبز های بومي همیشه( بررسي شرايط زيستي گونه30

 اسي ملي ايرانشنرويشگاه هیرکاني در باغ گیاه

-نخستین کنفرانس بین

ادمللي اکودو ی سیمای 

 سرزمین

 *  1392آبان 

های دارويي در راهکارهای حفاظت و تکثیر برخي گونه( 31

 شناسي ملي ايرانکلکسیون گیاهان دارويي و معطر باغ گیاه

-نخستین کنفرانس بین

ادمللي اکودو ی سیمای 

 سرزمین

 *  1392آبان 

 Quercus libaniول )جنسي وی حیات ( تجديد32

Oliv.های بانه( در   جنگل 

ادمللي سومین کنفرانس بین

ريزی مديريت و برنامه

 زيست محیط

 *  1392آذر 

های زاگرس های انساني بر سیمای جنگلتأثیر فعادیت( 33

 شمادي

ادمللي سومین کنفرانس بین

 ريزیمديريت و برنامه

 زيست محیط

 *  1392آذر 

عنوان شناسي ملي ايران بهمجموعه چین و  اپن باغ گیاه(  34

 موزه طبیعي گیاهي

سومین همايش موزه علوم 

جمهوری اسالمي  و فناوری

آموزش غیررسمي " ايران

 "ها و مراکز علمدر موزه

 *  1392آبان 

شناسي ملي ايران: کمپوست در باغ گیاهاستفاده از ورمي (35

 زيستحفظ سالمت انسان و محیط

سومین همايش ملي طالی 

 سبز
 *  1393آبان 
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های دارويي غرب کشور در باغ حفاظت از برخي گونه (36

 شناسي ملي ايرانگیاه

سومین همايش ملي طالی 

 سبز
 *  1393آبان 

 منابع از حفاظت راستای در دارويي گیاهان از حفاظت (37

 طبیعي

 ادمللي بین کنگره اودین

 تغهيه سادم، کشاورزی

 سادم جامعه سادم،

 *  1394مرداد 

های چوبي نادر و ( بررسي وضعیت حضور جمعیت گونه38

به  آذربايجان غربي های جنگلي استانانحصاری در دکه

 ايرانشناسي مليت آنها در باغ گیاهظمنظور حفا

اودین همايش ملي 

های ايران، پژوهش و  جنگل

 توسعه

 *  1397تیر 

نات در تهديد بازرويي ( ارزيابي نقش حشرات و حیوا39

 های بلوط جنسي جنگل

سومین کنفرانس ملي 

پدافند غیرعامل در بخش 

 کشاورزی

 *  1397تیر 

( سال بهرآوری در درختان بلوط؛ تهديدی برای استمرار 40

 تودید 

سومین کنفرانس ملي 

پدافند غیرعامل در بخش 

 کشاورزی

 *  1397تیر 

 
 


