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استفاده از ذخیره نزوالت برای . 1393. مسعود درخشی و علیرضا نژاد محمد نامقی ، علیرضا قاسمی آریان -14

دومین همایش سراسری محیط  .)مطالعه موردی مرتع چاه حسین شهرستان سبزوار اصالح و احیای مراتع
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https://elmnet.ir/article/20096676-52561/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87)
https://elmnet.ir/article/20096676-52561/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87)
https://elmnet.ir/article/20096676-52561/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87)
https://elmnet.ir/article/20096676-52561/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87)
https://elmnet.ir/article/20120631-94921/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20120631-94921/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20120631-94921/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%82%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%82%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://elmnet.ir/article/20038082-12414/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1)
https://elmnet.ir/article/20038082-12414/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1)
https://elmnet.ir/article/20038082-12414/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1)
https://www.civilica.com/Papers-RWCS04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-RWCS04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-RWCS04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-RWCS04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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( در مراحل مختلف رشد به Gundelia tuornefortiiتعیین ارزش غذایی گیاه کنگر ). 1396مرتضی اثباتی.   -1

 . )داور(.. دانشگاه تربت حیدریه1396روش آزمایشگاهی )تولید گاز(. 

تاج پوشش، ارتفاع و حجم با زیست توده دو گونه مرتعی درمنه . بررسی رابطه سطح 1394فاطمه بافقی. -2

 دشتی و گل ماهور )مطالعه موردی: مراتع منطقه چشمه پونه مشهد(. دانشگاه بیرجند.)مشاور(.

http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118590248/53rd_Annual_Congress_of_the_Society_for_Medicinal_Plant_Research_August_21_25_2005_Florence_Italy._Book_of_abstracts_p._119_no._P018_.pdf
http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118590248/53rd_Annual_Congress_of_the_Society_for_Medicinal_Plant_Research_August_21_25_2005_Florence_Italy._Book_of_abstracts_p._119_no._P018_.pdf


 . )استاد راهنما(.1382. طرح مرتعداری سربرج مشهد. 1382رضا مومنی.  -3

)استاد  رنامه ریزی حوزه سد گلتان مشهد.. مطالعات پوشش گیاهی )تلفیق و ب1387یوسفعلی گریوانی.  -4

 راهنما(.

 )استاد راهنما(.. مطالعه پوشش گیاهی و گزارش تلیق منطقه سد گلستان مشهد. 1387مرتضی شیرزور.  -5

)استاد  . مطالعات فیزیوگرافی و گزارش تلفیق حوزه آبخیز سد گلستان مشهد.1387سید اکبر داورنیا.  - -6

 راهنما(.

 )استاد راهنما(. بررسی مطالعات حوزه آبخیز بند گلستان. )مطالعات فیزیوگرافی(. .1387داود عمرانی.  -7

. مطالعات آبخیزداری )خاکشناسی و تلفیق بخش جنوبی حوزه چشمه پونه 1389ملیحه کریمی.  -8

 )استاد راهنما(. شهرستان مشهد(.

 شهرستان مشهد(.. مطالعات خاکشناسی و تلفیق بخش شمالی حوزه چشمه پونه 1389ساحره لنگری.  -9

 )استاد راهنما(.

. مطالعات پوشش گیاهی و تلفیق بخش جنوبی حوزه چشمه پونه شهرستان 1389سیمین سرابندی.  -10

 )استاد راهنما(. مشهد(.

 . مطالعات فیزیوگرافی و تلفیق بخش شمالی حوزه آبخیز المهدی مشهد.1390علی واحدی طرقی.  -11

 )استاد راهنما(.

 مطالعات پوشش گیاهی و تلفیق بخش شمالی حوزه آبخیز المهدی مشهد.. 1390محراب عباسیان.  -12

 )استاد راهنما(.

 . مطالعات فیزیوگرافی و تلفیق بخش جنوبی حوزه چشمه پونه شهرستان مشهد(.1389الهه رنجبر.   -13

 )استاد راهنما(.

 مشهد. . مطالعات فیزیوگرافی و تلفیق بخش جنوبی حوزه آبخیز المهدی1390مهدی آشفته یزدی.  -14

 )استاد راهنما(.

. گزارش مطالعه فیزیوگرافی و 1390سعید سوحته سرایی، حسین یشتی و محمد خفاجه قاسم آباد.  -15

 )استاد راهنما(. تلفیق حوزه چهارچشمه شهرستان مشهد.

)استاد  (.2. مطالعه پوشش گیاهی حوزه آبخیز چکودر سرخس )فاز 1390علیرضا ابراهیم نژادی.  -16

 راهنما(.



 طالعات پوشش گیاهی و تلفیق بخش جنوبی حوزه آبخیز المهدی مشهد.. م1390آزادمنش. اسحاق  -17

 )استاد راهنما(.

 : (داور مقاالت در مجالت علمی پژوهشیک

 گیاه، خاك و اکوسیستم پایدار.-1

 .نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران -2

 ساير: (ل

.مرکز 1388اردیبهشت ماه  خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.ملی اثرات  داوری مقاله: دومین همایش -1

 تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی شهرستان اصفهان.

 ،ارائه سخنرانی در کارگاه آموزشی شناختکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ) لوح تقدیر از دانشکده-2

 .(1383عصاره گیری از گیاهان دارویی آذر  ، بهره برداری وپرورش

منابع طبیعی، آب و خاك. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان آموزشی گروه  مدیر-3

 (.1391-1387( و 1379-1376رضوی. )

 .97و  96، 84 هایمدرس نمونه مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سال-4

 1370رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در رشته مرتعداری در سال-5

 مورد(. 4) 95پژوهشی در سال -در کارگاه ها و دوره های آموزشی مراکز علمی شرکت-6

 مورد(. 8) 96پژوهشی در سال -شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی مراکز علمی -7

 .1396محقق معین سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از سال -8

باران )مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و  عضو کمیته علمی چهارمین همایش سامانه های سطوح آبگیر-9

 (.1394منابع طبیعی خراسان رضوی(، ) 

عضو هیات اجرایی و داوران طرح کارآفرینی جشنواره دم نوشهای گیاهی مرکز تحقیقات وآموزش -10

 (.1395) .کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی(

ایران، دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم عضو کمیته علمی نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی -11

 .1397پزشکی مشهد و فن بازار تخصصی گیاهان دارویی سپاد. مهر 

 با تشکر فراوان

 علیرضا قاسمی اریان
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