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طرحهاي تحقیقاتی در دست اقدام-5

عنوان
مسئولیت
در طرح

تاریخ
محل اجرا

تااز
ــمال ایران پایش -1 رویش حجمی و موجودي جنگلهاي هیرکانی ش

هاي دائمی (ثابت)شبکه قطعه نمونهو ارسباران با استفاده از
مجري 

ملی
-گلستان-مازندران-گیالن13961401

آذربایجان شرقی
ــتانپایش رویش حجمی و موجودي جنگلهاي هیرکانی -2 هاياسـ

ت)هاي دائمی (ثابنمونهشبکه قطعه با استفاده ازو گیالن گلستان
مجري
استانی

و گیالنگلستان13961401

وتعیین ضریب شکل تنه و تهیه جدول حجم یک عامله (تاریف)-3
براي چهار گونه اصـلی صـنوبر در هشت استان صنوبرخیز   دو عامله
روش غیرمخربکشور به

مجري
ملی

گیالن، مازندران، 14001403
غربی، هاي شرقی و آذربایجان

کردستان، زنجان، کرمانشاه و 
چهارمحال و بختیاري

طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته-6

عنوان
مسئولیت 
در طرح

تاریخ
محل اجرا

تااز
ــازي تراکم نمونه برداري معمول با بکارگیري   -1 ــی امکـان بهینـه سـ بررسـ

روشهاي زمین آمار در جنگل خیرود کنار
نوشهر13811383همکار

بهشهر13801385همکارمطالعه و بررسی آثار آگروفارستري در منطقه یخکش-2
تعیین مرز اکولوژیک جنگلهاي تخریب شـده کوهستانی از مراتع و عرصه  -3

هاي خالی از پوشش جنگلی با استفاده از داده هاي ماهواره اي
گیالن، گلستان 13821385همکار

مازندران
گیالن، گلستان 13811386همکاردرختان و درختچه هاي جنگلی ایرانطرح ملی آلومتري -4

مازندران
(ژئواســـتاتیســـتیک) در برآورد "زمین آمار"بررســـی اســـتفاده از روش -5

موجودي در جنگلکاریها
مازندران13851387مجري

بررســی امکان نگهداري اندام هاي رویشــی (جوانه ها) تعدادي از گیاهان -6
جنگلی در شرایط فراسرد

شمال، غرب و 13841388همکار
جنوب

شمال، غرب و 13841388همکارنگهداري بذر تعدادي از گونه هاي جنگلی در شرایط فراسرد-7
جنوب

بررســی و توســعه جنگلهاي مانگرو با کاشــت گونه هاي حرا و چندل در -8
سواحل و خورهاي استان هرمزگان

هرمزگان13831387همکار

9- Spatial variability and estimation of forest plantation stock using
geostatistical analysis in the Caspian region of Iran

مازندران13861388مجري
هرمزگان13871388همکاربررسی توسعه و کاشت مانگرو در مناطق مختلف خلیج فارس-10
تعیین اراضی قابل توسعه جنگلهاي مانگرو سواحل جنوب ایران با -11

GISاي و هاي ماهوارهاستفاده از داده

هرمزگان و بوشهر13871389همکار
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مقایسه طرز تربیت دانه زاد ناهمسال و همسال براي دست یابی به -12
زادآوري ایده آل در راشستانهاي خزري

مازندرانگیالن و 13871388همکار

شناخت ویژگیهاي مناسب راشستانهاي شمال کشور براي اعمال -13
لگوي زیر پروژه بررسی ا-جنگلشناسی نزدیک به طبیعت (شیوه تک گزینی)

مکانی درختان در مراحل مختلف تحولی جنگل

مجري زیر 
پروژه

گیالن، گلستان 13861391
مازندران

برآورد تولید بذر گونه هاي مختلف بلوط جنگلهاي ایران با استفاده از -14
روشهاي مختلف بصري و تله گذاري 

تهران، کرمانشاه، 13881390همکار
فارس، کردستان و 

گلستان
گیالن و مازندران13841389همکارمازندراناستانممرزستان -وبلوطراشستانجوامعرویشتعیین -15
بررسی کاربرد زمین آمار به منظور برآورد و نقشه سازي موجودي سرپا -16

در جنگلهاي مدیریت نشده خزري ایران
مازندران13901392مجري

اکولوژي کمی و الگوي پراکنش سه گونه بلوط در مناطق کمتر دست -17
خورده در مقایسه با مناطق دست خورده در استانهاي کردستان وکرمانشاه

کردستان و 13881392همکار
کرمانشاه

در استان کهگیلویه و بویر احمد و Aphelonyx persicaل آوري گاجمع-18
تعیین تراکم و مناطق پراکنش آن

کهگیلویه و بویر 13891391همکار
(یاسوج)احمد

اکولوژي کمی و الگوي پراکنش سه گونه بلوط در مناطق کمتر دست -19
مناطق دست خورده در استانهاي کردستان وکرمانشاهخورده در مقایسه با 

کردستان و 13881392همکار
کرمانشاه

شــناســایی مناطق حســاس به آتش ســوزي در جنگلهاي منطقه کوه کچا -20
بندي گونه هاي درختی آن در برابر جنگلداري استان گیالن) و طبقه1(حوزه 

هاآتش به منظور مهار و کاهش سطوح آتش سوزي جنگل

گیالن13891392همکار

گیالن، گلستان 13931395همکارپهنه بندي محدوده جنگلهاي هیرکانی با استفاده از داده هاي ماهواره اي-21
مازندران

درتجدیدحیاتهايروشـــنهمکانیوزمانیپراکنشالگويبررســـی-22
کالردشتطبیعیهايراشستان

مازندران13931396همکار

-k-nn (kبرداري بررسی کاربرد روش نمونه-23 nearest neighbor) به منظور
برداري در جنگلهاي شمال و غرب کشورجایگزینی با روش معمول نمونه

مازندران،13931397مجري ملی
کردستان، لرستان و 

کهگیلویه و 
بویراحمد

-k-nn (kبرداري بررسی کاربرد روش نمونه-24 nearest neighbor) به منظور
ــتان برداري در جنگلهـاي  جـایگزینی بـا روش معمول نمونـه    کهگیلویه و اسـ

بویراحمد

کهگیلویه و 13931397مجري 
بویراحمد

پایش، ارزیابی غناي گونه اي درختی و ارائه مدلهاي مکانی تنوع زیستی -25
جنگلهاي استان گلستان در سطح پالت هاي ثابت

گلستان13971400مجري 

استان کشور1396139919همکار)بررسی وضعیت صنوبرکاریهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول-26
ــازي گونهغنی-27 در قطعه هاي گیاهی(از جمله درختی و درختچه اي)سـ

شناسی ملی ایرانچنگل شاکاي (چهارده هکتاري) باغ گیاه
باغ گیاهشناسی 13951399همکار

ملی
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کتب منتشره-7

ساله فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. انتشارات موسسه تحقیقات 10. نمایه 1387اخوان، رضا -1
صفحه.53جنگلها و مراتع کشور. 

. انتشارات دانشگاه سازي رشد و محصول جنگل (ترجمه)مدل. 1394رضا اخوان و منوچهر نمیرانیان، -2
1397چاپ دوم صفحه.472. 3654تهران، شماره 

. انتشارات (ترجمه)اکولوژي و مدیریت جنگلهاي آمیخته. 1400رضا اخوان و منوچهر نمیرانیان، -3
صفحه.740، 4390شماره دانشگاه تهران، 

ISIمقاالت -8
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stock using geostatistics in the Caspian region of Iran. Caspian Journal of Environmental
Sciences, 8 (1): 43-53.

2- Akhavan, R. and Kia-Daliri, H., 2010. Spatial variability and estimation of tree attributes
using geostatistics in a plantation forest in the Caspian region of Iran. Caspian Journal of
Environmental Sciences, 8 (2): 163-172.

3- Akhavan, R., Sagheb Talebi, Kh., Zenner, E.K. and Safavimanesh, F., 2012. Spatial patterns
in different forest development stages of an intact old-growth Oriental beech forest in the
Caspian region of Iran. European Journal of Forest Research, 131 (5): 1355-1366.

4- Momeni Moghaddam, T., Akbarinia, M., Sagheb- Talebi, Kh., Akhavan, R. and Hosseini,
S.M., 2012. Patterns of composition and diversity vegetation in relation to different
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research, 3 (7): 3278-3286.

5-Khanhasani, M., Akhavan, R., Sagheb Talebi, Kh. and Vardanyan, Zh., 2013. Spatial
patterns of oak species in the Zagrosian forests of Iran. International Journal of Biosciences,
3(8): 66-75.

6- Zenner, E.K., Sagheb-Talebi, K., Akhavan, R. and Peck, J.E., 2015. Integration
of small-scale canopy dynamics smoothes live-tree structural complexity across
development stages in old-growth Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) forests
at the multi-gap scale. Forest Ecology and Management, 335 (2015): 26–36.
7- Akhavan, R., Kia-Daliri and H., Etemad, 2015. Geostatistically Estimation and
Mapping of Forest Stock in a Natural Unmanaged Forest in the Caspian Region of
Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences, 13 (1): 61-74.

8- Sohrabi Saraj, B., Kia- Daliri, H., Babaei Kafaki, S. and Akhavan, R., 2015. Spatial
variability of forest infection with Yellow Mistletoe (Loranthus europaeus) in Zagros forests
of Iran using IDW and Kriging methods. Science Journal (CSJ), 36 (4): 1782-1793.

9- Zohrevandi, A.A., Pourbabaei, H., Akhavan, R., Bonyad, A.E., 2016. Determination of
appropriate grid dimension and sampling plot size for assessment of woody species diversity
in Zagros Forest, Iran. Biodiversitas 17: 24-30.
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10- Askari, Y., Soltani, A., Akhavan, R. and Tahmasebi Kohyani, P., 2016. Comparison
between above and below ground biomass and carbon stocks of Quercus brantii in central and
south Zagrosian forests. IIOAB, 7 (4): 30-37.

11- Mirakhorlou, Kh. and Akhavan, R., 2017. Forest density and orchard classification in
Hyrcanian forests of Iran using Landsat 8 data. Journal of Forest Science, 63 (8): 355–362.

Assessment of, R. and Tahmasebi Kohyani, P., 2017.nAkhavaAskari, Y., Soltani, A.,-12
root-shoot ratio biomass and carbon storage of Quercus brantii Lindl. in the central Zagros
forests of Iran. Journal of Forest Science, 63 (6): 282–289.

13- Mirzaei, M., Bonyad, A.E., Akhavan, R. and Naghdi, R., 2018. Decline modelling of oak
trees under effects of physiographic factors in semi-arid forests of Iran. Forestry Ideas, 56:
171–181.

14- Ghanbari Motlagh, M., Babaei Kafaki, S., Mataji, A. and Akhavan, R., 2018. Estimating
and mapping forest biomass using regression models and Spot-6 images (case study: Hyrcanian
forests of north of Iran). Environmental Monitoring and Assessment, 190: 352.
https://doi.org/10.1007/s10661-018-6725-0.

15- Ghanbari Motlagh, M., Babaei Kafaki, S., Mataji, A. and Akhavan, R., 2019. Calculation
of the aboveground carbon stocks with satellite data and statistical models integrated into the
climatic parameters in the Alborz Mountain forests (northern Iran). Journal of Forest Science,
65, 2019 (12): 493–503.

16- Ghanbari Motlagh, M., Babaei Kafaki, S., Mataji, A. and Akhavan, R., 2020. An
introduction to the distribution of carbon stocks in temperate broadleaf forests of northern Iran.
Journal of Forest Science, 66(2): 70 –79.

17 - Azizy, Y., Akhavan, R., Kia-Daliri, H. and Soleimani, R., 2021. Evaluation of Soil
Erodibility Using FAO Fuzzy Model in Closed and Unclosed Forest Zones in Dinarkouh of
Iran. Eurasian Soil Science, 54 (2): 304-315.

پژوهشی-مقاالت علمی-9
بررسی بکارگیري روش نمونه برداري با مونه بندي به .1380، ر.، زبیري، م. و نمیرانیان، م.، اخوان-1

.235-245): 3(54ر. مجله منابع طبیعی ایران، منظور برآورد موجودي حجمی در جنگل خیرودکنا
بررسی ساختار مکانی .1385، ر.، زبیري، م.، زاهدي امیري، ق.، نمیرانیان، م. و مانداالز، د.، اخوان-2

. مجله منابع طبیعی ایران، خزري با استفاده از روش زمین آمارو برآورد موجودي حجمی جنگلهاي
59)1 :(102-89.

. بررســی ضــریب قدکشــیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگلهاي 1386، ر. و نمیرانیان، م.، اخوان-3
.165-180): 2(15خزري ایران. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

ــه. کارایی کریجی1388، ر. و کالین، ك.، اخوان-4 ــازي موجودي جنگلنگ در برآورد و نقش کاریها س
.303-318): 2(17کاري بنشکی رامسر). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (مطالعه موردي: جنگل
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. بررســی الگوي مکانی درختان طی 1389، ر.، ثاقب طالبی، خ.، حســنی، م. و پرهیزکار، پ.، اخوان-5
Fagus orientalisش (نخورده راهاي دسـت مراحل تحولی جنگل در توده Lipsky .در کالردشت (

.322-336): 2(18تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 
ــنی، ج.،  ، ر.، کرمی خرماخوان-6 ــوسـ در IDW. کاربرد دو روش کریجینگ و 1390آبـادي، م. و سـ

آباد لرستان. مجلهزاد بلوط منطقه کاکارضـاي خرم هاي شـاخه پوشـش جنگل بندي تراکم و تاجپهنه
.305-316): 4(3ایران، جنگل

ــی رقــابــت و K. کــارایی تــابع دومتغیره 1390ثــاقــب طــالبی، خ.، و، ر.اخوان-7 رایپلی در بررسـ
نخورده راش کالردشت). تحقیقات جنگل و هاي دستپذیري درختان (مطالعه موردي: تودهاجتماع

.632-644): 4(19صنوبر ایران، 
ــنی، م. و میرآخورلو، خ.، ، ر.، کیــادلیري، ه.، اعتمــاد، و.، اخوان-8 بنــدي . برآورد و پهنــه1393حسـ

آمار (بررســی موردي: بخش چلیر جنگل روش زمینموجودي یک جنگل مدیریت نشــده خزري به
.188-203): 2(22خیرود نوشهر). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

هاي ري بـا گونه . ارزیـابی میزان موفقیـت جنگلکـا   1385، ر. و آقـاخـانی، س.،   اخوانمتـاجی، ا.، -9
.338-359): 4(14برگ در شهر اراك. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، پهن

اده استفجنگلهاي شمال کشور با رز فوقانی م. بررسـی تغییرات  1387، ر.، اخوانمیرآخورلو، خ. و -10
.139-148): 1(16. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، ايهاي ماهوارهدادهاز 

گذاري درختان و تأثیر آن بر توده . بررسی نحوه نشانه1390، ر. و انیسی، ع.، اخوانکیادلیري، ه.، -11
.49-59): 1(3سري شوراب گلبند). مجله جنگل ایران، 149جنگل (مطالعه موردي: پارسل 

ــینی، و.،-12 ــبی، م.،  اخوانحسـ . تـأثیر تاج درخت بنه بر نحوه پراکنش مکانی  1391، ر. و طهمـاسـ
.13-24):1(4خاك. مجله جنگل ایران، مجله جنگل ایران، خصوصیات بیوژئوشیمیایی 

بندي تراکم . کارایی کریجینگ در پهنه1393، ر.، سوسنی، ج. و پورهاشمی، م.، اخوانرضایی، ع.، -13
آباد لرستان). نشریه هاي بلوط ناحیه زاگرس (مطالعه موردي: منطقه دادآباد خرمپوشش جنگلتاجو

.359-370): 3(67جنگل و فرآورده هاي چوب، 
تعیین حداقل سطح مناسب بررسی .1392، ر.، پورهاشمی، م. و کیادلیري، ه.، اخوانباتوبه، پ.،-14

Quercus brantiiالگوي پراکنش مکانی برودار ( Lindl.هاي شده جنگلهاي کمتر دخالت) در توده
.27-38): 1(66. نشریه جنگل و فرآورده هاي چوب، رایپلیKمریوان با استفاده از تابع 

. تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی 1388، ر. و بابایی کفاکی، س.، اخوانانیسی، ع.، کیادلیري، ه.، -15
گلبند). تحقیقات جنگل و 45و کیفی جنگل در مقایســه با جنگل شــاهد (مطالعه موردي: حوضــه 

.615-626): 4(17صنوبر ایران، 
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. تاثیر عوامل 1391، ر. و حســینی، س.م.، اخوانم.،مومنی مقدم، ت.، ثاقب طالبی، خ.، اکبري نیا،-16
-بر برخی ویژگیهاي کمی و کیفی درختان ارس (مطالعه موردي: منطقه الینفیزیوگرافی و ادافیک

.143-156):2(4خراسان). مجله جنگل ایران، 
تأثیر عوامل . 1391، ر. و حسینی، س.م.، اخوانثاقب طالبی، خ.، مومنی مقدم، ت.، اکبري نیا، م.،-17

هاي هزار مسجد خراسان (منطقه الین) فیزیوگرافی و خاك بر وضعیت تجدید حیات ارس در دامنه
.444-459): 3(20ایران. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

درايمیوههايگونهپراکنشالگوي. مقایسه1392متاجی، ا.، و، ر.اخوانکیادلیري، ه.،خلیلی، ا.،-18
-نیرنگ7سريهايجنگل:موردي(مطالعهنشده هیرکانیمدیریتوشدهتمدیریهايجنگل

.77-94): 3(20جنگل، وچوبفناوريوعلومهاينوشهر). پژوهش
نخورده راش هاي دستسازي ساختار توده. کمی1392، ر.،اخوانثاقب طالبی، خ. و علیجانی، و.،-19

.396-410): 3(21ایران. در مراحل مختلف تحولی. تحقیقات جنگل و صنوبر 
. تاثیر عوامل 1393، ر. و حسینی، س.م.، اخوانمومنی مقدم، ت.، اکبري نیا، م.، ثاقب طالبی، خ.، -20

فیزیوگرافیک بر تنوع گونه اي پوشش زیر اشکوب جنگلهاي ارس (مطالعه موردي: هزار مسجد 
. 511-519): 3(27خراسان رضوي). مجله زیست شناسی ایران، 

. بررسی تغییرات مکانی و 1393، ر. و بابایی کفاکی، س.، اخوانسراج، ب.، کیادلیري، ه.، سهرابی -21
هاي زاگرس ) در جنگلLoranthus europaeusبندي آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور (پهنه

.94-106): 2(12ایران، مراتعوجنگلهاحفاظتوحمایت(مطالعه موردي: ایالم). تحقیقات
بررسی الگوي مکانی و رقابت . 1394متاجی، ا.، ، ر.، کیادلیري، ه. واخوانوار حسینی، ف.، امید-22

Quercus Castaneifoliaاي بلندمازو (گونهدرون C.A.Mey. با استفاده از تابع (K مطالعۀ) رایپلی
):1(68. نشریه جنگل و فرآورده هاي چوب،ظالمرود، ساري)-موردي: پارسل شاهد جنگل نکا

120-107.
الگوي مکانی و رقابت . تحلیل1394متاجی، ا.، ، ر.، کیادلیري، ه. واخوانامیدوار حسینی، ف.، -23

Quercus Castaneifoliaبلندمازو (در تیپ خالصايگونهدرون C.A.Mey.(آمارهبا استفاده از
O- ring ،295-307): 2(23(مطالعه موردي: جنگل شاهد نکا). تحقیقات جنگل و صنوبرایران.

توسطاتمسفريکربنسالیانهجذب. مدلسازي1394، ر.، اخوانواحدي، ع.، متاجی، الف.، و -24
.65-76: 13شناسی کاربردي، رشدسنجی. بوممعادالتازاستفادههیبریدي باصنوبرکلننهالهاي

هاي محیطی مل. تأثیرگذاري عا1394، ر. و واردانیان، ژ.، اخوانخان حسنی، م.، ثاقب طالبی، خ.، -25
. تحقیقات جنگل و صنوبریشمالزاگرسي جنگلهادرول برودار، مازودار و ويگونهسهپراکنشبر

.549-561): 3(23ایران، 
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هاي کمی ها در میزان مشخصهتأثیر نحوة اسـتقرار پایه . 1394، ر. اخوانحبیبی، م.، کیادلیري، ه.، -26
.25-34: 3ی، شماره طیمحفصلنامه علوم. و کیفی نارون در منطقه شهري

. الگوي پراکنش مکانی و ساختار مکانی متغیرهاي کمی 1395، ر.، مهدوي، ع. و کرمی، ا.، اخوان-27
.67-78): 1(8هاي بیوره استان ایالم. مجله جنگل ایران، درختان خشکیده بلوط ایرانی در جنگل

هاي بلوط زاگرس به درختی جنگلبندي تراکم پهنـه . 1395، ر.، اخوانمهـدوي، ع. و عزیز، ج.، -28
گوگل اطالعاتیپایگاهازبرگرفتهWorldview-2ماهواره ايروش کریجینگ با استفاده از تصاویر

.87-110): 4(23جنگل، وچوبفناوريوعلومهاي. پژوهشارث
ــراج، ب.، بابایی کفاکی، س.، کیادلیري، ه.، -29 ــهرابی سـ ــویر بندي . طبقه1395، ر.، اخوانسـ تصـ

هاي زاگرسبه منظور شناسایی آلودگی جنگلپایه-با استفاده از تکنیک شیWorldview2ماهواره
.445-458): 4(8). مجله جنگل ایران، Loranthus europaeusبه گونه نیمه انگلی موخور (

ش و . بررسی الگوي پراکن1396، ر.، مومنی مقدم، ت.، اکبري نیا، م.، و حسینی، س.م.، اخوان-30
-Oاي اُرس در مراحل رویشی مختلف با استفاده از آماره گونهرقابت درون ringهاي الین در جنگل

.111-125): 1(70استان خراسان رضوي. نشریه جنگل و فرآورده هاي چوب،
هاي آمیخته سازي حجم تجاري درختان توده. مدل1396، ر.، اخوانواحدي، ع.، متاجی، الف.، و -31

ي هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. نشریه جنگل و فرآورده هاي چوب،هاراش جنگل
70)1 :(60-49.

ــري، م.، طاهري آبکنار، ك.، کاظم-32 ــی . 1396، ر. و پوربابائی، ح.، اخوانپور الرسـ الگوي بررسـ
هاي آمیختۀ تودهدردر مراحل مختلف تحولی جنگل پراکنش، رقـابـت و اجتمـاع پـذیري درختان     

.303-314): 2(70در گیالن. نشریه جنگل و فرآورده هاي چوب،راش
پـذیري درختان  . تحلیـل الگوي پراکنش و اجتمـاع  1396نژاد، ع.، ، ر. و بیژنیاخوانواحـدي، ع.،  -33

رایپلی. Kهاي طبیعی پارك جنگلی نور با اســتفاده از تابع هاي آندمیک در مراحل تحولی تودهگونه
.61-75): 1(24ي چوب و جنگل، پژوهشهاي علوم و فن آور

توده و رویش . برآورد رویش سـاالنه شعاعی، زي 1396، ر.، اخوانعسـکري، ي.، سـلطانی، ع. و  -34
.427-444): 3(9هاي مختلف درختی گونه برودار. مجله جنگل ایران، کربن در فرم

، ر.، صفرراد، ط. و امیراصالنی، اخوانانصافی مقدم، ط.، خوش اخالق، ف.، شمسی پور، ع.، ، -35
ابجنوب غربی ایران دربر تغییرات بارش پدیده گرد و غبار اثرات پایش و ارزیابی . 1396ف.، 

.79-98): 2(9ایران، GIS. سنجش از دور و GISودورازسنجشازاستفاده
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ــري، ش.،   ، ر.، پرهیزکـار، پ.، امـان  اخوان-36 یـل رقـابــت   . تحل1396زاده، ب. و محمـدنژاد کیـاسـ
). نشریه MCFهاي هیرکانی ایران با استفاده از تابع همبستگی نشاندار (اي راش در جنگلگونهدرون

.637-648): 4(70جنگل و فرآورده هاي چوب، 
برداري سقز بر متغیرهاي تأثیر تناوب بهره. 1397، ر.، اخوانمهدوي، ع.، کرمی، ط. و-37

.153-166): 2(10ن، . مجله جنگل ایراسنجی درختان بنهزیست
اي نزدیکترین همســایه پیوسته برداري فاصـله . کارایی روش نمونه1397، ر. و حسـنی، م.،  اخوان-38

)C-nn زمینی در جنگلهاي خیرود نوشهر. اي در برآورد رویه) در مقایسـه با روش قطعه نمونه دایره
.111-122): 1(10مجله جنگل ایران، 

اي سه گونه گونه. الگوي پراکنش و رقابت بین1397اکرمی، ي.، ، ر.، خان حسـنی، م. و خد اخوان-39
.149-159): 2(71هاي جنگلی بانه کردستان. نشریه جنگل و فرآورده هاي چوب، بلوط در توده

هاي بلوط زاگرس با . تحلیل وضعیت خشکیدگی جنگل1397، ر.، مهدوي، ع. و کیانفر، م.، اخوان-40
(پژوهش موردي: جنگل زرآب استان ایالم). تحقیقات حمایت و هاي آمار مکانی استفاده از روش

.129-145): 2(16حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 
، ر.، ابراري واجاري، ك.، سپهوند، الف. و جهان پور، ف.، اخوانمفرد، م.، سوسنی، ج.، یوسفوند-41

ز روابط آلومتریک. پژوهشهاي هاي صنوبر با استفاده اهاي هوایی کلنتوده چوبی اندام. برآورد زي1397
.97-108): 2(25علوم و فن آوري چوب و جنگل، 

، ر.، صفرراد، ط. و امیراصالنی، ف.، اخوانانصافی مقدم، ط.، خوش اخالق، ف.، شمسی پور، ع.، ، -42
یران. تحقیقات مرتع و ایگردوغبار و بارش همزمان در جنوب غربيرخدادهایفراوانيواکاو. 1397

.770-788): 4(25ان، بیابان ایر
سازي خشکیدگی درختان بلوط ایرانی مدل.1398، ر.، اخوانو میرزایی، م.، بنیاد، الف.، نقدي، ر. -43

.329-342): 2(5تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگلهاي داالب ایالم. پژوهش و توسعه جنگل، 
سازي نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی مدل.1398، و نقدي، ر.، ر.اخوانمیرزایی، م.، بنیاد، الف.،-44

.1-11): 1(11در جنگلهاي داالب ایالم. جنگل ایران، 
گاه جنگلی کَندیرق اي اُرس در ذخیرهگونهتحلیل رقابت بین. 1399کیا، ي.، ، ر. و رستمیاخوان-45
.189-200):2(73چوب، هايو فرآورده. جنگلداررینگ و تابع همبستگی نشان-آماره اوۀوسیلبه
زمینی درختان توده رويتغییرات زي.1399، ر.، اخوانو بابایی کفاکی، س.، متاجی، الف.،ذبیحی، ك.-46

-557): 4(6. پژوهش و توسعه جنگل، هاي آمیخته راشهاي کوچک در جنگلحاصل از وقوع آشفتگی
543.
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تعیین مناسبترین سطح قطعه نمونه به .1399، ر.، اخوانجانی، و.، صادقی، م.م.، نمیرانیان، م. و علی-47
.113-123): 7(22منظور بررسی الگوي مکانی درختان ارس. علوم و تکنولوژي محیط زیست، 

برآورد بایومس روزمینی جنگل .1399، ر.، اخوانو متاجی، الف. قنبري مطلق، م.، بابایی کفاکی، س.،-48
-13): 3(22اي. علوم و تکنولوژي محیط زیست، هاي ماهوارهدر جنگلهاي هیرکانی با استفاده از داده

1.
الگوي پراکنش درختان .1399، ر. و پوربابائی، ح.، اخوانپور الرسري، م.، طاهري آبکنار، ك.، کاظم-49

و رقابت اشکوب ها در مراحل تحولی جنگل در توده هاي آمیخته گیالن. پژوهش و فناوري محیط 
.1-13): 8(5زیست، 

2Co. برآورد و مقایسه میزان انباشت 1400، ر.، عباسلو، ع. و صفاپور، ق.، اخواناستادهاشمی، ر.، -50

پژوهشهاي .هاي ارسباران با توجه به شرایط فیزیوگرافی منطقهبرگ در جنگلبرگ و سوزنیدو توده پهن
.91-103): 23(12محیط زیست، 

ترویجی-مقاالت علمی-10
: 80و 79و کـاربرد آن در آمـاربرداري جنگـل. مجله جنگل و مرتع،    LIDAR. 1387، ر.، اخوان-1

61-59.
. ارزیــابی الگوهــاي مختلف مــدیریــت مجري بر 1385، ر.، اخوانآقــاخــانی، س.، متــاجی، ا.،-2

خصـوصـیات کمی و کیفی زبان گنجشـک در اراك. فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی،    
.1-15): 3(1دانشگاه آزاد چالوس، 

. ارزیـابی میزان موفقیـت جنگلکـاري بـا گونه اقاقیا     1386، ر.، اخوانآقـاخـانی، س.، متـاجی، ا.،   -3
براسـاس میزان مشـخصـه هاي کمی و کیفی در شـهر اراك. مجله علوم کشاورزي، دانشگاه آزاد،     

.51-66) (ویژه نامه): 1(13واحد علوم و تحقیقات تهران، 
. تعیین الگوي مکانی خشکه دارها در منطقه 1388، ر.، اخوانشـهسواري پیرکویی، ح.، متاجی، ا.، -4

مدیریت شـده و مدیریت نشـده راش. فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، دانشگاه آزاد   
.11-18): 1(4چالوس، 

تا 1383. ارزیابی تغییرات ســـطح جنگلهاي هیرکانی از ســـال 1396، ر.، اخوانمیرآخورلو، خ. و -5
.40-45): 3(2بیعت ایران، . نشریه ط1395

برداري جنگلهاي هیرکانی،ت و بهرههاي آماربرداري در جنگل. حفاظانواع روش.1399، ر.، اخوان-6
2)1 :(18-3.
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. امکان استفاده از منحنی پراکنش 1399عباسـلو، ع. و صفاپور، ق.،  ، ر.،اخواناسـتادهاشـمی، ر.،   -7
. 107-115): 2(2برداري جنگلهاي هیرکانی،بهرهت و حفاظقطري ممرز در جنگلهاي ارسباران. 

مقاالت کنفرانسی-11
1- Akhavan, R. and Zobeiri, M., 2003. Study of Stratification method used for volume
estimation in the Caspian forests of Iran. Poster presented in the XXIst International Biometric
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2- Akhavan, R. and Zobeiri, M., 2006. Application of Geostatistics in Inventory of Natural
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Poster presented in the second International Nearest Neighbor Workshop, 5 -7 July 2007,
Florence, Italy (Proceedings, page: 36).

3- Akhavan, R., 2008. Spatial variability of forest plantation stock using geostatistics in the
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(Proceedings, page: 77).
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6- Sagheb-Talebi, Kh., Mirkazemi, Z., Akhavan, R., Karimidoost, A., Maghsoudloo, M.K.
and Moghadasi, D., 2011. Some structural characteristics in the far East border of the
distribution range of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands. Proceeding of the 9th
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2011, Dresden, Germany (Proceedings, page: 26).
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in managed and unmanaged forests of beech (Fagus orientalis Lipsky) in the north of Iran.
Proceeding of the 9th international beech symposium (IUFRO), Ecology and Silviculture of
Beech, 12-17 September 2011, Dresden, Germany (Proceedings, page: 27).

8- Zenner, E.K., Akhavan, R., and Sagheb-Talebi, Kh., 2011. Investigating the spatial
structural complexity of natural oriental beech (Fagus orientalis) in different forest
development stages and spatial scales using neighborhood based variables. Proceeding of the
9th international beech symposium (IUFRO), Ecology and Silviculture of Beech, 12-17
September 2011, Dresden, Germany (Proceedings, page: 25).

9- Akhavan, R., Sagheb Talebi, Kh., Mirkazemi, Z. and Safavimanesh, F., 2011. Spatial
patterns in intact oriental beech stands across forest development stages in the far east border
distribution range of fagus orientalis lipsky in Iran. Proceeding of GAForN International
Forestry Symposium, Ecosystem based management and biodiversity conservation, 5-8
December 2011, Bogor, Indonesia.

10- Akhavan, R. and Omidvar Hoseini, F., 2014. Spatial Patterns and Intra-specific
Competition of Chestnut leaf Oak
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(Quercus castaneifolia) using O- ring statistic in the Caspian forests of Iran. Proceeding of 1st
International BION-Conference „Biodiversity Today for Tomorrow. 11-20 September 2014,
Göttingen & Bonn, Germany (Proceedings, page: 8).

11- Akhavan, R., 2015. Application of Geostatistics in Forest Monitoring; Three Experiences
from Iran. XIV World Forestry Congress. FAO. 7-11 September 2015, Durban, South Africa.

12- Akhavan, R., 2018. Application of Kriging and IDW in mapping of crown cover and
density of coppice oak stands in the Zagros forests of Iran. XXIXth International Biometric
Conference, 8- 13 July 2018. Barcelona, Spain (Proceedings, page: 46).

. سومین همایش ملی جنگل، دانشکده منابع . کاربرد ژئواستاتیستیک در جنگلکاریها1388، ر.، اخوان-13
طبیعی کرج 

بندي تراکم و تاج پوشش جنگلهاي بلوط . دو تجربه از کاربرد کریجینگ در پهنه1391، ر.، اخوان-14
شیراز-هاها، تهدیدها و فرصتهمایش ملی جنگلهاي زاگرس، چالش. غرب

سوابق اجرایی-12
تا سال 1383پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از سال -مدیر اجرایی فصلنامه علمی-1

1390
1399تا1390پژوهشی) از سال -جنگل ایران (علمیهیات تحریریه مجلهعضو-2
1399تا1388عضو هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران از سال -3
در موسسه از کشورعضو گروه نظارت و ارزشیابی طرحهاي تحقیقات منابع طبیعی استانهاي-4

تاکنون1384سال 
1390ا ت1388فنی موسسه از سال -عضو کمیته علمی-5

هادر دانشگاهتدریس -13
محل تدریستاریخ نیمسالیمقطع تحصیلیعنوان درس

اصول تفسیر عکسهاي هوایی-1
بیومتري جنگل-2
روشهاي آماري پیشرفته در جنگل-3
روشهاي پیشرفته نمونه برداري در جنگل-4
روشهاي پیشرفته نمونه برداري در جنگل-5
زمین آمار-6

کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

دکتري
دکتري
دکتري

1385تا 1384از 
1397تا1385از 
1397تا1387از 
1397تا1391از 
1394تا 1392از 
1395تا 1392از 

دانشگاه آزاد اسالمی، تنکابن
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد واحد 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

/ رسالهنامهسرپرستی پایان-14
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سمتنام دانشجومقطع/ رسالهنامهعنوان پایان
تاریخ
دفاع

محل / دانشگاه

بررسی میزان موفقیت جنگلکاري با گونه هاي پهن -1
برگ در اراك

کارشناسی 
ارشد

سیاوش 
آقاخانی

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1384
واحد علوم و تحقیقات

بررسی تاثیر نحوه استقرار پایه ها در در مشخصه هاي -2
کمی و کیفی نارون ها

کارشناسی 
ارشد

مرتضی 
حبیبی 

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1386
واحد علوم و تحقیقات

نشانه گذاري بر روند تغییرات کمی و کیفی جنگل تاثیر -3
مدیریت شده و مقایسه آن با قطعه شاهد

کارشناسی 
ارشد

عیسی 
انیسی

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1387
واحد علوم و تحقیقات

تعیین الگوي مکانی و وضعیت تیپ هاي مختلف -4
خشکه دار در جنگلهاي مدیریت شده و مدیریت نشده 

رقیراش ش

کارشناسی 
ارشد

حمزه 
شهسواري

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1387
واحد علوم و تحقیقات

اکولوژي کمی و الگوي پراکنش سه گونه برودار، -5
ول در مناطق کمتر دست خورده و مقایسه با مازودار و وي

مناطق دست خورده در استانهاي کردستان و کرمانشاه

معصومه دکتري
حسنیخان

استاد 
مشاور

دانشگاه ایالتی 1387
-کشاورزي ارمنستان

ایروان
کارشناسی فرآیندهاي نقطه اي مارکوفی و کاربردهاي آن-6

ارشد
فرزانه 

منشصفوي
استاد 
مشاور

دانشگاه شهید بهشتی1388

، ترانسکت و K-nnمقایسه سه روش نمونه برداري -7
منظم تصادفی از نظر هزینه و دقت در جنگلهاي کاکارضاي 

خرم آباد

کارشناسی 
ارشد

منا کرمی 
آباديخرم

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1388
واحد علوم و تحقیقات

در مقایسه با K-nnروش نمونه برداري بررسی کاربرد-8
جنگلهاي آماربرداري صددرصد و روش ترانسکت در 

سروك یاسوج

کارشناسی 
ارشد

استاد امین جهان
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1388
واحد علوم و تحقیقات

تاثیر تاج درخت بنه بر نحوه پراکنش مکانی عناصر -9
غذایی در خاك (سروآباد مریوان)

کارشناسی 
ارشد

مریم 
طهماسبی

استاد 
مشاور

دانشگاه کردستان1389

مناسب قطعه نمونه به منظور بررسی تعیین سطح -10
الگوي مکانی درختان در توده هاي دخالت نشده بلوط 

ایرانی ( مطالعه موردي: جنگل هاي مریوان)

کارشناسی 
ارشد

استاد هپریسا باتوب
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1390
واحد علوم و تحقیقات

بررسی کاربرد روش زمین آمار در برآورد و نقشه -11
سازي موجودي جنگلهاي بلوط غرب (مطالعه موردي: 

جنگل دادآباد خرم آباد لرستان)

کارشناسی 
ارشد

عفت 
رضایی

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1390
واحد علوم و تحقیقات

بررسی و مقایسه الگوي مکانی درختان در سه توده -12
جوان ، میانسال ، مسن در جنگلهاي مدیریت شده و 

مدیریت نشده راش در منطقه نکا، مازندران

کارشناسی 
ارشد

عاطفه 
نژادعلی

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1390
واحد علوم و تحقیقات

بررسی شرایط اکولوژیکی رویشگاه گونه بلندمازو و -13
علل زوال آن در منطقه سوادکوه

ی بابایستاردکتري
کفاکی

استاد 
مشاور

آزاد اسالمی دانشگاه 1391
واحد علوم و تحقیقات

ساختار جنگلهاي ارس شمال استان خراسان و تاثیر -14
پاره اي از عوامل محیطی بر آن

تکتم مومنی دکتري
مقدم

استاد 
مشاور

دانشگاه تربیت مدرس1391
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بررسی و مقایسه وضعیت گونه هاي میوه اي در -15
هیرکانیهاي مدیریت شده و نشده در ناحیه جنگل

کارشناسی 
ارشد

افسانه 
خلیلی

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1391
واحد علوم و تحقیقات

برآورد پتانسیل مرگ و میر درختان ناشی از آتش -16
سوزي توده جنگلی با تعیین میزان ضخامت پوست

کارشناسی 
ارشد

نسرین 
آهوقلندري

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1391
علوم و تحقیقاتواحد 

بررسی شرایط رویشگاهی گونه فندق در اکوسیستم -17
هاي طبیعی در استان اردبیل

کارشناسی 
ارشد

حمید 
امکانی

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1391
واحد علوم و تحقیقات

ر جوانه زنی و رویش بذور بتاثیر تیمارهاي مختلف -18
رملیک

کارشناسی 
ارشد

محمدرضا 
حسنوند

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1392
واحد علوم و تحقیقات

بررسی الگوي مکانی گونه بلند مازو با استفاده از -19
)O-ring statisticرینگ (-اورایپلی وkشاخص هاي 

کارشناسی 
ارشد

فریده 
امیدوار 
حسینی

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1392
واحد علوم و تحقیقات

تعیین میزان شاخص رقابت وپراکنش مکانی پایه ها با -20
تغییر ساختار توده در جنگل راش مدیریت شده

کارشناسی 
ارشد

استاد جعفر سقل
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1392
واحد علوم و تحقیقات

بررسی الگوي مکانی و زمانی پراکنش بذور بلوط -21
درجنگلهاي طبیعی استان ایالم

کارشناسی 
ارشد

سمیه 
پورموسی

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1392
واحد علوم و تحقیقات

تاثیر مالچ برمصرف آب ودماي خاك در بستر کاشت-22
درباغ گیاهشناسی ملی ایران(Quercus longipes)بلوط 

کارشناسی 
ارشد

فرهود 
فرقدان

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1393
علوم و تحقیقاتواحد 

بررسی ارتباط بین میزان تاج پوشش اشکوب فوقانی و -23
کمک شاخص شدت خشکیدگی شمشاد در زیراشکوب به

)SCIپیچیدگی ساختاري (

کارشناسی 
ارشد

نرگس 
مرادي

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1394
واحد علوم و تحقیقات

جنگل به گونه موخور یپراکنش آلودگیبررس-24
Loranthus europaeus)يداده هاکی) با استفاده از تکن

هیو اراالمیايآمار در جنگل هانیو روش زميماهواره ا
یتیریمديهاهیتوص

بهاره دکتري
سهرابی 

سراج

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1395
واحد علوم و تحقیقات

ه و مساحت قطعه نمونشبکه ا بعادنیمناسبترنییتع-25
و کیدو روش برآورد کالسدریاهیبرآورد تنوع گيبرا
: جنگل يزاگرس، مطالعه مورديآمار در جنگل هانیزم

قالجه در استان کرمانشاه

علی اصغر دکتري
ونديزهره

استاد 
مشاور

دانشگاه گیالن1395

هاي و برآورد ترسیب کربن در جنگليرگیاندازه-26
توده دو گونه برودارو وامچک بر اساس زيیانیزاگرس م

یوسف دکتري
عسکري

استاد 
مشاور

دانشگاه شهرکرد1395

هاي بهره برداري سقز از ارزیابی میزان موفقیت طرح-27
جنبه زادآوري درختان بنه در استان کردستان

کارشناسی 
ارشد

استاد طاهر کرمی
مشاور

ایالمدانشگاه 1395

هاي مختلف تعیین الگوي مکانی براي روشمقایسه -28
هاي زاگرسگونه بلوط ایرانی در جنگل

کارشناسی 
ارشد

ایوب 
حسینی

استاد 
مشاور

دانشگاه ایالم1395

واکاوي تاثیر رخداد گردوغبار بر تغییرات بارش در -29
جنوب غربی ایران

طاهره دکتري
ممقدانصافی

استاد 
مشاور

دانشگاه تهران1396
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، هاي راشاثر تغییرات هوا و اقلیم بر رشد قطري گونه-30
هیرکانیکمتر دست خوردههايممرز و توسکا در جنگل

مرتضی دکتري
حبیبی 

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1397
واحد علوم و تحقیقات

تأثیر پارامترهاي اقلیمی بر میزان بیوماس و ذخیرة -31
ماهواره اي در نیمرخ شمالی کربن با استفاده از داده هاي 

البرز

محدثه دکتري
قنبري 
مطلق

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1397
واحد علوم و تحقیقات

Pistacia atlantica)(بنهگونهرویشگاهینیازبررسی-32

لعهمطا(عصبیشبکهوچندگانهرگرسیونازاستفادهبا
)سنندجشهرستانهايجنگل: موردي

کارشناسی 
ارشد

شاهرخ 
محمودي

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1397
واحد علوم و تحقیقات

وارتفاعینیمرخدرعناصر رویشیمکانیالگوي-33
اهواركآبخیزحوضهدررویشگاهیشرایطباآنارتباط

طالقانشهرستان

کارشناسی 
ارشد

حسن 
پورفالح

استاد 
مشاور

اسالمی دانشگاه آزاد 1397
واحد علوم و تحقیقات

مؤثرعواملوارسگونهرویشگاهیشرایطبررسی-34
طالقانشهرستانلمبرانگاهذخیرهدرآنبرتخریب

کارشناسی 
ارشد

مهران 
علیپور 
پیجانی

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1397
واحد علوم و تحقیقات

م استان ایالبرآورد و پهنه بندي خشکیدگی جنگلهاي -35
با استفاده از روش هاي مختلف زمین آماري و جبري

مهرداد دکتري
میرزایی

استاد 
مشاور

دانشگاه گیالن1397

توده هاي آشفتگی و ارتباط آن با میزان زيرژیم-36
رانیای شمال عیطبي هاجنگلزمینی در روي

کرمعلی دکتري
ذبیخی

استاد 
مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی 1399
واحد علوم و تحقیقات

اثر اقدامات مدیریتی بر شرایط اکولوژیکی خاك و -37
گیاه (مطالعه موردي: منطقه دینارکوه، شهرستان آبدانان، 

استان ایالم)

یعقوب دکتري
عزیزي

استاد 
راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی 1399
واحد علوم و تحقیقات

1400مهرآخرین بروز رسانی: 


