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 پروژه های تحقیقاتی 

 

 Astragalusآت اکولوژي دو گونه مرتعی . 1387، فریده ثقفی خادم، حسین توکلی. براتعلی غالمی -1

squarrosus و Onobrychis verae  .)در استان خراسان )گزارش خاتمه یافته 

 ،ينگارعبدالکریم  ،ینیرحسیمهرداد م ،یزهره عراق د،منیکامکار جا ،ییعقدا یطبائ درضایس، براتعلی غالمی  -2

بررسی و مقایسه عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ . 1397ی .قیصد لیو اسماع یمحمدرضا قدس ،یفراوانمهدي 

) گزارش خاتمه  هاي گل محمدي در مقیاس نیمه صنعتی در سه منطقه استان )مشهد، تربت حیدریه و گناباد(.

 یافته(.

. 1397ي.صری.. قدای، ينگار می، عبدالکري، محمدباقر جاهد یفراوان ي، مهد یمیرح نیحس ،براتعلی غالمی  -3

تجاري به منظور تولید زراعی و ارزیابی  -گونه گیاه دارویی  10بررسی سازگاري و ارزیابی عملکرد 

 ) گزارش خاتمه یافته(.اقتصادي آنها در شرایط گناباد

بررسی سازگاري .1397ی. کامل رضای، علينگار میخادم، عبدالکر یثقف دهی، فریفراوان يمهد ،براتعلی غالمی  -4

 ) گزارش خاتمه یافته(.گونه دارویی در دو منطقه استان خراسان رضوي 12و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 

 می، عبدالکری، محمدرضا لطفينگار می، عبدالکرانیگزانچ یعسکرزاده، عل یمحمدعل، براتعلی غالمی  -5

بررسی اثرات روشهاي مختلف تیغ زنی بر میزان عملکرد صمغ و بقا گیاه آنغوزه در شرایط . 1390. انیشاهرخ

 ) گزارش خاتمه یافته(.طبیعی و زراعی 

                                                                                                 غالميبراتعلي   :و نام خانوادگی نام

                                هیات علمي رسمي استخدام: وضعیت 

            كارشناسي ارشد          باالترين مدرك تحصیلی:

 دانشگاه تهران محل تحصیل:

 ش و اكولوژی گیاهان دارویيركشت و پرو عالقه مندی: 

                   1/1/1375 تاريخ عضويت هیأت علمی:

 26پایه : مربي پژوهشي علمی درجه

  خراسان رضوی  كشاورزی و منابع طبیعيو آموزش مركزتحقیقات  محل اشتغال :

 



بررسی خصوصیات رویشگاه . 1391ي.نگارعبدالکریم محمدعلی عسگرزاده،حسن امیرآبادي،  ،براتعلی غالمی  -6

 ) گزارش خاتمه یافته(.ندر خراسا Thymusو پراکنش گونه هاي مختلف جنس 

بررسی بوم شناسی فردي . 1389.خادم یثقففریده ،  ابیپاراصغر ، یتوکلحسین  ،يشاهمراد ،براتعلی غالمی  -7

 ) گزارش خاتمه یافته(.Astragalus brevidensگونه 

م بررسی بو.1386ی .وسف، محمود یپاریاباصغر  ،شاد ، قنبر علیتوکلیحسین ، يشاهمراد ،براتعلی غالمی  -8

 ) گزارش خاتمه یافته(. Astragalus squarrosus , Onobrychis veraeشناسی فردي گونه

بررسی کشت و اهلی .1388. بمرود ینیحسغالمرضا  ،خادم یثقففریده  ،عسکرزاده یمحمدعل، براتعلی غالمی  -9

 ) گزارش خاتمه یافته(. کردن دو گونه دارویی و صنعتی کندل کما و آنغوزه

بررسی روش و زمان کاشت . 1388. عسکرزاده ی، محمدعلیکتاب فیظرحامد باباخانلو،  پرویز،براتعلی غالمی -10

 )گزارش خاتمه یافته(.آویشن خراسانی به منظور کشت و اهلی کردن آن در خراسان 

بررسی .1389. زادهیرآبادیام حسن عسکرزاده، یعلمحمد، دکنیباباخانلو، فاطمه سف زیپرو، براتعلی غالمی  -11

 ) گزارش خاتمه یافته(.Nepetaلی کردن و تعیین مواد موثره دو گونه دارویی از جنس کشت و اه

عباس  ي،نگارعبدالکریم مهدي میرزا، شریفی عاشورآبادي،محمدعلی عسکرزاده ،  ،براتعلی غالمی  -12

) گزارش استخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه هاي مختلف آویشن در برخی استانها. 1392.صفرنژاد

 تمه یافته(.خا

بوم شناسی فردي  .1389.خادم یثقف ، فریدهابیپاری، اصغر توکلي، حسین شاهمرادامرعلی  ،براتعلی غالمی  -13

 ) گزارش خاتمه یافته(. Astragalus brevidensگونه مرتعی 

 ینبهتر تعیین و بررسی.  انیفرجاد دیمج ی،کاشک یمحمدتق ي،نگار میعبدالکر ی،فراوان يمهد ،براتعلی غالمی -14

 دیم شرایط در کندل و باریجه و آنغوزه هاي گونه بقاء و عملکرد بر برداري بهره مدیریت

 گزارش خاتمه یافته(. ) 

. استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه 1392.نگاري، عبدالکریم عسگرزاده یعلمحمد ،یغالم براتعلی -15

 هاي آویشن در استان خراسان) گزارش خاتمه یافته(.

. طرح تکمیل کلکسیون گیاهان دارویی شرق کشور. 1397الکریم نگاري. د، عبمهدي فراوانی  ،المیبراتعلی غ -16

 ) گزارش خاتمه یافته(. 

. 1388ي.نگارعبدالکریم محمدحسن عسکرزاده،  ،یالبیمالف عبداهلل براتعلی غالمی،محمدعلی عسکرزاده،   -17

 ) گزارش خاتمه یافته(. ی شمال خراساندارویو تعیین موادموثره گیاهان و اهلی کردن بررسی کشت

شناسایی و بررسی اکولوژیك . 1388اصغر پاریاب. ،براتعلی غالمی، یدونیفر یعلمحمدعلی عسکرزاده،   -18

 ) گزارش خاتمه یافته(. دار به منظور کشت و اهلی کردن آنهاگیاهان اسانس



بررسی جهت تعیین . 1386.خادم یثقففریده  -یغالم یبراتعل، باباخانلو محمدعلی عسکرزاده، پرویز  -19

 ) گزارش خاتمه یافته(. اکوتیپهاي زیره کوهی در ایران و انتخاب اکوتیپهاي سازگار براي خراسان

 مند،یکامکار جا ،ییعقدا ییطبا درضایس ،ییمحمدحسن عصاره، محمدباقر رضامحمدعلی عسکرزاده،  -20

استخراج و شناسائی ترکیبات شیمیائی  .1389.محمدحسن عسکرزاده ،يعبدالکریم نگار ،یغالم یبراتعل

 ) گزارش خاتمه یافته(.اسانس گل محمدي 

 ،یغالم یبراتعلمحمد حسن عسکرزاده، ،  ییعقدا ییطبا درضایمحمدحسن عصاره، س محمدعلی عسکرزاده، -21

آنها  ریو تاث یکیو فنولوژ یکیمرفولوژ اتیتنوع و ارتباط خصوص یطرح ملی بررس. 1393.عبدالکریم نگاري

 ) گزارش خاتمه یافته(.در مناطق مختلف کشور ير عملکرد گل محمدب

بررسی سازگاري  .1388. عبدالکریم نگاري ،یغالم یبراتعلمحمد حسن عسکرزاده، محمدعلی عسکرزاده ،  -22

 ژنوتیپهاي گل محمدي در کشور ) گزارش خاتمه یافته(.

ایجاد کلکسیون زنده . 1386. ادصفرنژعباس  ،براتعلی غالمی، محمدحسن عسکرزادهمهدي فراوانی،   -23

 ) گزارش خاتمه یافته(. زینتی در مشهد -دارویی گیاهان

بهجت السادات  ، یغالم یبراتعل ،ينگار میعبدالکر ،یکاشک یمحمدتق ،یحیذب درضایحممهدي فراوانی، -24

 یافته(.بررسی اثرات نوع کود و تراکم بوتهبرعملکرد کمی و کیفی آنیسون ) گزارش خاتمه . 1396ي.ساالر

 .1388.بمرود ینیحس غالمرضا براتعلی غالمی،ی، عباسمسعود  ،صفرنژادحامد ظریف کتابی، عباس   -25

) گزارش خاتمه  ژندارویی به منظور تقویت بانكآوري، شناسایی، ارزیابی و حفاظت بذور گیاهانجمع

 یافته(.

 ، عبدالکریمصفرنژاد، عباس یمغال براتعلییی، عقدا ییطبا درضایس، دکنیفاطمه سفحامد ظریف کتابی،  -26

. استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه هاي مختلف مرزه کشت شده در 1396ی.مسعودعباس ي،نگار

 )گزارش خاتمه یافته(.برخی مناطق مختلف اکولوژیك کشور

 ،انیگزانچ ، علیصفرنژادعباس  ی،غالم براتعلیی، دشتیی، مجید عقدا ییطبا درضایسحامد ظریف کتابی،   -27

 یمختلف مرزه در برخ يگونه ها يتنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگار یبررس. 1396.نامدوست بهیط

 ) گزارش خاتمه یافته(.کشور كیمناطق اکولوژ

جمع . 1396.بمرود ینیحس ، غالمرضایغالم براتعلی ی،عباس مسعود ، صفرنژادحامد ظریف کتابی، عباس   -28

 ) گزارش خاتمه یافته(.بانك ژن تیبه منظور تقو ییدارو اهانیظت بذور گو حفا یابیارز ،ییشناسا ،يآور

مطالعه آت اکولوژي . 1385.حسن زاده براتعلی غالمی، ی،توکلي، حسین شاهمراداصغر پاریاب،امرعلی   -29

Trigonella subenervis  ..)گزارش خاتمه یافته ( 



ا..  یول ،ادژاحمدن یی،محمدحسن تقوا ي،عابد ،رنگ آور  ،یغالم براتعلی، شادحسین توکلی، قنبرعلی  -30

مراتع با  تیریمد .1388ی.وانیگر وسفی ي،غفار ، یوسفی یی، محمودثنا ، مجید يقادر ، غالمرضا یکاشک

 ی) گزارش خاتمه یافته(.علم يها وهیش

بررسی کشت مخلوط . 1390ی.دشت دیمج ي،صفر صفری،  محمود عمران ،یغالم یبراتعلفریده ثقفی خادم،   -31

Bromus Kopetdaghensis  وAstragalus brevidens  و تعیین بهترین نسبت، تراکم و زمان کشت در

 ) گزارش خاتمه یافته(. شرایط دیم.

ظریف حامد  ،غالمیبراتعلی ، امیرآبادي زاده ، حسنشاد ي، قنبرعلیشاهمرادفریده ثقفی خادم، امر علی   -32

) گزارش  (Bromus kopetdaghensis Drobovبررسی بوم شناسی فردي گیاه مرتعی ). 1389.کتابی

 خاتمه یافته(.

. 1393ي.محمد روشناوند ،يلندیمحمد صبور ب ،يصری.. قدای ،یغالم یبراتعل ،یتوکل نیحسحسین رحیمی،  -33

 ) گزارش خاتمه یافته(.محصول زعفران دیخارشتر در مقدار تول يانداز هیاثر سا یررسب

 -شناخت مناطق اکولوژیك کشور .1383ی.غالم یبراتعل ،شاد یرعلقنبی، توکل یی، حسینشکوعلیرضا زارع،  -34

 ) گزارش خاتمه یافته(.مناطق تایباد و شاهرخت

بررسی سازگاري .1389. یوسفی ، محمودبراتعلی غالمی ی،توکل ، حسینفرحپور يمهد غالمرضا قادري، -35

 ) گزارش خاتمه یافته(.هاي مرتعی در مناطق استپی مشهدگونه

)  -شناخت مناطق اکولوژیك کشور)شیت معدن چاه سرب طبس(. 1385. ،براتعلی غالمی ي،غالمرضا قادر  -36

 گزارش خاتمه یافته(.

. بررسی اقتصادي کشت گونه هاي 1392. نامدوست بهیط ، محسن شالفروشان،یغالم براتعلیمحدث حسینی،  -37

 تجاري در خراسان رضوي) گزارش خاتمه یافته(.–دارویی 

بررسی اثرات میزان .  1393مهدي فراوانی، مهدي مهدوي .  ،براتعلی غالمیی، سید مجتبی نوري حسین  -38

 ) گزارش خاتمه یافته(.-مختلف کودهاي شیمیائی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سیاه 

بررسی اثرات روشهاي مختلف خشك کردن بر میزان .  1390مهدي میرزا .  براتعلی غالمی،شادي بصیري،    -39

 فی گونه هاي مختلف آویشن ) گزارش خاتمه یافته(.عملکرد کمی و کی

. بهینه  1397، الهام آذر پژوه، حسن رشیدي، راضیه نیازمند، افسانه عظیمی . براتعلی غالمیپروین شرایعی،  -40

سازي استخراج عصاره پونه با فرآیندهاي غیر حرارتی و تاثیر ریز پوشانی بر خواص عملکردي آن.) گزارش 

 خاتمه یافته(

 

 یف و تدوين کتاب تال

 . انتشارات  دانشگاه تربت حیدریه1394و محمد فیضی. براتعلی غالمیزراعت سرخارگل . مهدي فراوانی ، 



 

 پژوهشی  داخلی  –مقاالت علمی 

. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء آن  1377. براتعلی غالمیعلیرضا طالعی، ناصر خدابنده و  -1

 ماش. مجله علوم کشاورزي. و درصد پروتئین خام

 براتعلی غالمی،مهدي میرزا، ابراهیم شریفی عاشور آبادي، مهردخت نجف پور نوایی، علی محمدیان،  -2

اسانس گونه هاي مختلف آویشن در سه استان  مقایسه ترکیب هاي شیمیایی. 1396.جمال حسنی 

 .فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانکشور

 پژوهشی خارجی-میمقاالت عل

  
1- Faravani, Mahdi, Bakar,  Baki Hj and Baratali Gholami. 2011.Influence of 

Global Climate Change on, Growth Stages and Production of Secondary Chemicals 

in Medicinal and Aromatic Plants. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 1(7)115-125 

2- Gholami, Barat Ali, Faravani, Mahdi and Mohamad Taghi Kashki. 2011. 

Allelopathic Effects of Aqueous Extract from Artemisia Kopetdaghensis and Satureja  

Hortensison Growth and Seed Germination of Weeds.  J. Appl. Environ. Biol. Sci., 

1(9)283-290 

3- Faravani, Mahdi, Koorepaz Soheila, Gholami,Barat Ali and  Yaser Zare. 2012.  

Biological effects of fertilizer treatments on growth, yield and yield components of 

black cumin. Herba polonica, Vol. 58 No. 4  

4- Gholami, Barat Ali, Faravani, Mahdi and Mohamad Taghi Kashki. 2012. 

Allelopathic effects of Crocus sativus calycle and Peganum harmala seed Aquecus 

extraction  on growth and seed germination of weeds. J.Basic.Appl. sci.Res., 

2(3)225-2230 

5-  Mahdi Faravani1*, Behjat Salari, Mostafa Heidari, Barat Ali gholami ,2013. 

Effects of fertilizer and plant density on yield and quality of anise (pimpinella anisum 

l.). Journal of  gricultural Sciences .Vol. 58, No. 3 . Pages 209-215 

7-Faravani,M., Davazdeh Emami,S., Gholami,B.A., & Faravani,A. 2013. The effect 

of salinity on germination, emergence, seed yield and biomass of black cumin. 

Journal of Agricultural Sciences. 58 (1): 41-49. DOI: 10.2298/JAS1301041F 

8 –Gholami, Barat Ali  and Mahdi Faravani , 2014, Effects of different cutting 

methods and times of cutting on growth performance and gum resin production of 

ferula assa-foetida. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 59, No. 1, Pages 35-44 

9- Gholami , Barat Ali and Mahdi Faravani . 2015. The possibility of crop 

cultivation and utilization of edible gum from herb (Dorema ammoniacum) in 

dryland farming. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 60, No. 3 

10- mahdi , faravani,mhkhan, barat ali gholami, gholam ali qazanchian, davood ali 

saghi.2015. variability studies of some black caraway (bunium persicum bioss. fedts) 



accessions across important growing sites of iran. agriculture & forestry. vol. 61, 

issue 3: 101-110, 

11- Faravani, M., Barat Ali gholami, , Gholam Ali qazanchian ,Saeed khavari .2017. 

"Improvement of Quantities and Qualitative Characteristics of Bunium Persi-Cum 

Germplasm Masses." Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31(1): 26-33. 
 

 مقاالت  همايش های ملی) داخلی(
 

. اصول و روشهاي تجدید پوشش در مناطقخشك و بیابانی از طریقق بقذر پاشقی.     1375.غالمی ، براتعلی -1

 دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهاي مختلف بیابان زدایی. کرمان 

. نقش تنشهاي زیستی و غیر زیستی در سنتز متابولیهاي داروئی گیاهقان . اولقین    1379.  غالمی ، براتعلی - 2

 تهران -همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی 

. تأثیر آلوده کننده هاي محیط در تغییر اکوسیسقتم و تولیقدات گیقاهی . اولقین      1379.  غالمی ، براتعلی - 3

 مشهد -وژي کاربردي کنگره بیول

. جایگاه اقتصقادي گیاهقان داروئقی کشقور . سقومین       1379و محمد علی عسگرزاره .  غالمی ، براتعلی - 4

 مشهد - ایران کنفرانس اقتصاد کشاورزي

. اهمیقت اقتصقادي ، صقادراتی گیاهقان داروئقی و       1379.  براتعلی غالميی رزاده ، محمد علی و کعس - 5

 مشهد -اسان . سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزي محصوالت فرعی مراتع خر

. بررسی مقدماتی نیازهاي اکولوژیکی و خواص داروئی گیاه ریقواس . همقایش    1380.  غالمی ، براتعلی - 6

 ملی گیاهان داروئی . تهران 

ار . معرفی گیاهان داروئی و شرایط اکولوژیك آنهقا در شقمال خراسقان . سقمین     1381.  غالمی ، براتعلی - 7

 بجنورد   -بررسی توانمندیهاي بخش کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان بجنورد 

. متابولیتهقاي ثانویقه گیاهقان داروئقی و امکقان کقاربرد بیولوژیقك آنهقا در          1382.  غالمی ، براتعليی  - 8

سم در  اکوسیستمهاي کشاورزي . سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیك و استفاده بهینه از کود و

 کشاورزي . کرج

 . بررسی بوم شناسی فردي گون اسپرسی  1383، فریده ثقفی خادم و اصغر پاریاب .  غالمی ، براتعلی - 9

  (Astragalus brevidens   در خراسان. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ) 

درختچه اي بعنوان یکی از بررسی اکولوژیك گون  .  1383.، اصغر پاریابحسین توکلی،  غالمی ، براتعلی -10

 ذخایر حیاتی. دومین همایش ملی بحران هاي زیست محیطی ایران و راهکارهاي بهبود آنها . اهواز

 Astragalusبررسی بوم شناسقی فقردي گقون درختچقه اي )     . 1383.حسین توکلی ،غالمی ، براتعلی - 11

squarrosusلی(. مشهدي کاربردي)با دامنه بین الملژ(. دومین کنگره بیولو 



یقك و معرفقی رویشقگاههاي گقون     ژبررسی نیاز هاي اکولقو .  1383.فریده ثقفی خادم ،غالمی ، براتعلی -12

 ( در خراسان. سومین همایش ملی مرتع و مرتعداري ایران. کرجAstragalus brevidensَ(اسپرسی

ی فقردي اسقپرس   بررسقی بقوم شناسق    . 1383.فریدده ثقفدی خدادم، حسدین تدوکلی     ، غالمی ، براتعليی  - 13

 در خراسان. سومین همایش ملی مرتع ومرتع داري ایران. کرج((Onobrychis veraeحقیقی

یك و امکان کشت تعدادي از گونه هاي زینتی بومی بقه منظقور   ژبررسی اکولو.   1384.غالمی ، براتعلی -14

 سبز و شهري. مشهد استفاده از گونه هاي ساقه دار در فضاي سبز شهري مشهد. دومین همایش ملی فضاي

بررسی کشت کما کندل و آنغوزه در زمان هاي مختلقف بقه    . 1384.، عبدالکریم نگاريغالمی ، براتعلی -15

 . مشهدهمایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی منظور اهلی کردن آنها در مشهد. 

یکی ریواس و امکقان  ژبررسی برخی خصوصیات اکولو.  1384.، محمد علی عسکر زادهغالمی ، براتعلی -16

 کشت زراعی آن در مشهد. همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی. مشهد

گونه  4یکی ژمعرفی و بررسی برخی خصوصیات اکولو.  1384.  ، محمد علی عسکرزادهغالمی ، براتعلی -17

 دارویی شاخص در مناطق خشك و بیابانی. همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی. مشهد

. بررسقی پوشقش گیقاهی منطققه تایبقاد و       1382و قنبر علقی شقاد .    غالمی ، براتعلیزارع ،علیرضا ،   -18

 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع   .شاهرخت . مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

. بررسی امکان کشت و تولید صمغ  1386 عسکر زاده، محمد علی ، و عبدالکریم نگاري ،غالمی براتعلی -19

 شیراز  -ز گیاه داروئی آنغوزه در مشهد. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران . شهریورا

. بررسقی اثقرات    1386 علی گزانچیان، عسکر زاده، محمد علی ، و عبقدالکریم نگقاري   ،غالمی براتعلی -20

فقاوت.  ( در دو رویشقگاه مت  Ferulea assa foetidaروش و فواصل تیغ زنی بر میزان تولید صمغ آنغوزه)

 تهران   -سومین همایش گیاهان داروئی. دانشگاه شاهد

هقاي مختلقف   بررسی اثرات تاریخ  1386 عسکر زاده، محمد علی ، و عبدالکریم نگاري ،غالمی براتعلی -21

( در شرایط رویشگاه و زراعی . سومین همایش Ferula assa foetidaبه منظور اهلی کردن آنغوزه) کاشت

 تهران   -شگاه شاهدگیاهان داروئی. دان

بررسی برخقی خصوصقیات آگقرو     1386 عسکر زاده، محمد علی ، و عبدالکریم نگاري ،غالمی براتعلی -22

( . . سومین همایش گیاهقان داروئقی. دانشقگاه     Thymus transcaspicusاکولوژیکی آویشن خراسانی )

 تهران   -شاهد

. بررسقی برخقی خصوصقیات اکولقوژیکی زیقره       1386و سهراب  دهقان.  غالمی براتعلیفکري، الله،  -24

 تهران   -(. در خراسان . . سومین همایش گیاهان داروئی. دانشگاه شاهد cumminum setifoliumسفید)



. بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکقرد   1386فیض، غالمرضا. ، غالمی براتعلیقربانزاده، الهه،  -25

(. . سقومین همقایش گیاهقان داروئقی.      Ziziphora clinopodioidesکمی و کیفی آویشن برگ باریقك) 

 تهران   -دانشگاه شاهد

. بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و  1386و شریفی زهرا. غالمی براتعلییزدي الهه،  -26

  تهران  -(. سومین همایش گیاهان داروئی. دانشگاه شاهد Thymus vulgarisکیفی آویشن باغی)

بررسی مقدماتی و وضعیت تولید .  1386و عبدالکریم نگاري . غالمی ، براتعلیعسکر زاده، محمد علی ،  -27

 تهران   -نمونه هاي گل محمدي در منطقه مشهد. سومین همایش گیاهان داروئی. دانشگاه شاهد

صنعتی زیره  -یاه داروئیمعرفی گ.  1386و عبدالکریم نگاري . غالمی ، براتعلیعسکر زاده، محمد علی ،  -28

پارسی به عنوان کشت جایگزین در اراضی کم بازده زراعی و مرتعی.  پنجمین کنگره علوم باغبقانی ایقران .   

 شیراز -شهریور

ي ، ژبررسقی مققدماتی فنولقو   .   1383و عبدالکریم نگقاري .  غالمی ، براتعلیعسکر زاده، محمد علی ، – 29

زیره سیاه مناطق مختلف کشور در شرایط آب وهوایی مشقهد. دومقین    ساختار تشریحی و عملکرد توده هاي

 ي کاربردي ) با دامنه بین المللی (. مشهدژکنگره بیولو

بررسی و مقایسه اکوتیپهاي زیره .   1384و عبدالکریم نگاري .غالمی ، براتعلی عسکر زاده، محمد علی ،  -30

 وسعه پایدار گیاهان داروییکوهی کشور در شرایط آب وهوایی مشهد. همایش ملی ت

بررسی سازگاري و امکان کشقت  .  1384و عبدالکریم نگاري. غالمی ، براتعلیعسکر زاده، محمد علی ،  -31

گیاه دارویی و زینتی ) خودرو و وارداتی ( در راستاي توسعه فضاي سبز در مشهد. دومین همایش ملی فضاي 

 سبز و شهري . مشهد

.برسی و مقایسه خصوصیات رشد،  1383و عبدالکریم نگاري. غالمی ، براتعلی، عسکر زاده، محمد علی  -32

 تولید و ارزش اقتصادي زیره سبز با سایر اقسام زیره در شرایط مشهد. اولین همایش ملی زیره سبز . سبزوار 

یشگاهی گیاه بررسی نیاز هاي رو . 1383و حسن امیر آبادي زاده .  غالمی ، براتعلیثقفی خادم فریده ،    -33

(و رابطه گیاه با عوامل اقلیمی. سومین همایش ملی مرتع و Bromus  kopetdaghensis Drobovمرتعی )

 مرتع داري ایران

. بررسقی بقوم شناسقی فقردي       1383و حسن امیقر آبقادي زاده .    غالمی ، براتعلیثقفی خادم فریده ،   - 34

Bromus Khopetaghensis ات جنگلها و مراتع  در خراسان . مؤسسه تحقیق 

همقایش   .Nepeta . تا ثیر تنش شوري بر جوانه  و رشد گیاهچقه  1384. غالمی ، براتعلیدشتی، مجید،  -35

 ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی. مشهد



 Astragalus. معرفقی گقون بوتقه ائقی)     1385، تقوکلی، حسقین و اصقغر پاریقاب.     غالمی، براتعلی  -36

squarrosus یکی از گونه هاي شاخص جهت احیاء مناطق خشقك و بیقابنی و تيبیقت شقنهاي      ( به عنوان

 روان. اولین جشنواره ملی مرتع و مرتعداري ایران . م 

. بررسقی اثقرات تاریخهقاي مختلقف      1386عسکرزاده محمد علی و عبدالکریم نگاري.  غالمی براتعلی، -37

زراعی. سومین همایش گیاهان داروئقی . دانشقگاه   کاشت به منظور اهلی کردن آنغوزه در شرایط رویشگاه و 

 شاهد

بررسقی برخقی خصوصقیات آگقرو      . 1386عسکرزاده محمد علی و عبدالکریم نگاري.  غالمی براتعلی، -38

 سومین همایش گیاهان داروئی . دانشگاه شاهد. اکولوژیکی آویشن خراسانی

بررسی اثقرات روش  .  1386بدالکریم نگاري. ، عسکرزاده محمد علی ، گزانچیان علی و عغالمی براتعلی -39

. سقومین همقایش گیاهقان داروئقی .     و فواصل تیغ زنی بر میزان تولید صمغ آنغوزه در دو رویشگاه متفاوت

 دانشگاه شاهد 

.بررسی امکان کاشت و تولید صمغ از  1386عسکرزاده محمد علی و عبدالکریم نگاري.  غالمی براتعلی، -40

 دانشگاه شیرازه در شرایط زراعی . پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. گیاه داروئی آنغوز

. بررسی رابطه فاکتورهاي فیزیکی و شیمیائی در  1386، فکري ، الله و زهرا کریمخانی.  غالمی ، براتعلی -41

 . دهمین کنگره علوم خاك ایران. کرج  Astragalusپراکنش دوگونه مهم مرتعی از جنس 

بررسی مقدماتی سازگاري و وضقعیت   1386و عبدالکریم نگاري.  غالمی براتعلیمحمد علی، عسکرزاده  -42

 تولید گل محمدي در منطقه مشهد.  سومین همایش گیاهان داروئی . دانشگاه شاهد

. معرفی گیاه صنعتی زیره پارسقی بقه   1386و عبدالکریم نگاري.  غالمی براتعلیعسکرزاده محمد علی،  -43 

 یگزین در اراضی زراعی و مرتعی.  پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شیرازعنوان کشت جا

بررسی برخقی خصوصقیات اکولقوژیکی زیقره     . 1386و سهراب دهقان .  غالمی ، براتعلیفکري ، الله،   -44

 . سومین همایش گیاهان داروئی . دانشگاه شاهد ( در خراسان Cuminum setifoliumسفید) 

.  بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و 1386و زهرا شریفی. غالمی براتعلی، الهه، یزدي -45

 (. سومین همایش گیاهان داروئی . دانشگاه شاهد  Thymus vulgarisکیفی آویشن باغی)

عملکقرد  بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشقت بقر   . 1386و همکاران .  غالمی ، براتعلیقربانزاده، الهه ،  -46

. سقومین همقایش گیاهقان داروئقی .     ( Ziziphora clinopodioidesکمی و کیفی آویشن برگ باریقك ) 

 دانشگاه شاهد

. بررسی اثرات بهره 1387، علی ، گزانچیان ، محمد علی، عسکرزاده و عبدالکریم نگاري. غالمی، براتعلی -47

اولین همقایش ملقی زیسقت شناسقی گیقاهی.       برداري بر زادآوري و تولید صمغ آنغوزه در شرایط رویشگاه.

 دانشگاه پیام نور مرکز تالش. 



. بررسقی برخقی خصوصقیات    1387، محمد علی، عسکرزاده و علیرضا قاسمی آریقان .  غالمی، براتعلی -48

زراعی کندل در شرایط زراعی به منظور امکان کشت و اهلی کردن آن . اولین همایش ملقی زیسقت شناسقی    

 یام نور مرکز تالش. گیاهی. دانشگاه پ

. بررسی  اثر زمان کاشت بر عملکقرد  1387، محمد علی، عسکرزاده و عبدالکریم نگاري. غالمی، براتعلی -49

کمی و کیفی  آویشن خراسانی به منظور اهلی کردن آن. اولین همایش ملی زیست شناسی گیقاهی. دانشقگاه   

 پیام نور مرکز تالش.

.  بررسقی مققدماتی   1387. براتعليی غالميی   طفی، کالنتري علی اصغر وافروزیان، مهدي، رمضانی، مص -50

ابریشم باف ناجور بر روي بلوط در استان خراسان شمالی. اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی. دانشگاه 

 پیام نور مرکز تالش.

ی سوسك بقذر  .  معرفی برخی از دشمنان طبیع1387و مسعود عباسی.  غالمی، براتعلیافروزیان، مهدي،  -51

خوار کهور ایرانی در جنوب بلوچستان . اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی. دانشگاه پیقام نقور مرکقز    

 تالش.

.  بررسی اثرات غلظقت هقاي مختلقف     1388و عبداهلل مال فیالبی. غالمی، براتعلیفرحناز معین غفوري،  -52

ویی پنیرك. همقایش علمقی توسقعه صقنعت     برخی از هورمونهاي گیاهی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دار

 . مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي ایران  گیاهان دارویی

. بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد ، اجزا  عملکرد و میزان  1388و زهرا محمدي .  غالمی، براتعلی -53

هان دارویی ایران . مرکز آموزش عقالی  همایش علمی توسعه صنعت گیا. اسانس همیشه بهار در شرایط مشهد

 امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی گیقاه  .  1388. و معصومه عبد خانی غالمی، براتعلی -54

 . بالنگو شهري

منه بقر رشقد و   بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره مرزه و در.  1388. و هادي هدایت نژاد غالمی، براتعلی -55

همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران . مرکز آموزش عالی  .جوانه زنی بذر برخی از علفهاي هرز

 امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

 بررسی اثرات تاریخ کاشت بر میزان عملکردو برخی .  1388. ، مرضیه آبرومند غالمی، براتعلی -56

همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران . مرکقز   .ی سرخار گلگیاه داروی خصوصیات مرفولوژیکی

 آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

بررسی اثرات روشهاي مختلف خشك کردن بر عملکقرد کمقی و   . 1388. و زهره مهاجر غالمی، براتعلی -57

ت گیاهان دارویی ایران . مرکز همایش علمی توسعه صنع. کیفی اسانس کاکوتی در شرایط زراعی و رویشگاه

 آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 



بررسی اثرات تاریخ، تراکم و روش تیغ زنی بر میقزان  .  1388. و محمد علی عسکر زاده غالمی، براتعلی -58

ی همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران . مرکز آموزش عقال  .تولید صمغ کندل در شرایط زراعی

 امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

بررسی اکولوژیك و مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان اسانس . 1388. و الله فکري غالمی، براتعلی -59

همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران . مرکقز آمقوزش   . در شرایط زراعی و رویشگاه زیره سفید

 عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

شناسایی و بررسقی خصوصقیات   .  1388. عبدالکریم نگاريو  غالمی، براتعلی ، محمد علی ،عسکرزاده -60

همقایش علمقی توسقعه صقنعت گیاهقان      . گونه مهم اسانس دار استان خراسان 10اکولوژیکی و فنولوژیکی 

 دارویی ایران . مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

بررسی اثرات سایه اندازي بر سقبز  . 1388. و عبدالکریم نگاري غالمی، براتعلی مد علی ،عسکرزاده، مح -61

همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویقی   .شدن و استقرار سنبل الطیب در خزانه و میزان تولید در مزرعه

 ایران . مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزي 

بررسی امکان زراعی کردن و احیقاء اراضقی شقور حاشقیه     . 1388. براتعلی غالمی، محمدتقی و کاشکی -62

 اولین همایش تنشهاي محیطی در علوم کشاورزي. دانشگاه بیرجند. . پالیاي سبزوار با گیاه شور پسند

بررسی اثرات تنش هاي خشکی و شوري بر جوانقه زنقی و   . 1388.محمد تقی کاشکیو  براتعلی غالمی، -63

 . اولین همایش تنشهاي محیطی در علوم کشاورزي. دانشگاه بیرجند.چه زیره سفیدرشد گیاه

. بررسقی   1389فریده و غالمرضا حسینی بمقرود.  محمد علی، ثقفی خادم،  ، عسکرزاده، غالمی، براتعلی -64

. چکیقده مققاالت   امکان کشت  و اهلی کردن دو گونه داروئئ و صنعتی کندل و آنغوزه در خراسان رضقوي 

 خراسان رضوي -ولین همایش دستاوردهاي تحقیقاتی و پژوهشیا

.  بررسقی مزیقت نسقبی کشقت مخلقوط       1389. براتعلی غالميی و  ، مجیقد فریده ، دشتیثقفی خادم ،  -65

Bromus kopetdaghensis  وAstragalus brevidens   نسبت به کشت خالص. چکیده مقاالت اولقین

 خراسان رضوي -همایش دستاوردهاي تحقیقاتی و پژوهشی

. بررسی امکان کشت زراعقی و استحصقال    1390، فراوانی ، مهدي و عبدالکریم نگاري. غالمی، براتعلی -66

( در مشهد. اولین کنگره ملی علوم  Dorema ammoniacumصمغ از گیاه دارویی و صنعتی کما کندل ) 

 و فناوري هاي نوین کشاورزي. دانشگاه زنجان

. بررسی خصوصیات اکولوژیکی و امکان کشت و تولید گیقاه   1390فراوانی ، مهدي . و  غالمی، براتعلی -67

در شرایط زراعقی . اولقین کنگقره ملقی علقوم و       ( Nepeta binaludensisدارویی پونه ساي بینالودي ) 

 فناوري هاي نوین کشاورزي. دانشگاه زنجان



ت تغییرات اقلیمی بر پراکنش ، مراحل فنولوژي و . بررسی اثرا 1390و فراوانی ، مهدي .  غالمی، براتعلی -68

میزان اسانس آویشن خراسانی. همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزي و محیط زیسقت. دانشقگاه   

 ارومیه 

. تاثیر تغییرات اقلیمی بر ترکیبات ثانویه و  1390و محمد تقی کاشکی .  غالمی براتعلیفراوانی ، مهدي،  -69

ان دارویی و معطر . همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزي و محقیط زیسقت. دانشقگاه    رشد گیاه

 ارومیه

یکی و رشد ژبررسی مراحل فنولو.  1390و محمد حسن عسکرزاده.  تعلیاغالمی ، برفراوانی، مهدي،  – 70

شناسی ایران. موسسه تحقیقات . اولین کنگره ملی باغ گیاهچند گونه مهم دارویی در باغ گیاهشناسی مشهد

  جنگلها و مراتع. 

تاثیر اقلیم بر عملکرد و تولید مواد ثانویه گیاهقان  . 2011. براتعلی غالمیباکی و مهدي ، بکر، فراوانی،    -80

  اسالم آباد  -پاکستان تغییرات اقلیمی و مدیریت پایدار منابع آب. کنگره  دارویی و معطر

تغییرات جهانی اقلیمی و نقش آن بر مرفولوژي .  2011. براتعلی غالمیو ، باکی بکر  مهدي، فراوانی، -81

 کوزوو. 21نقش گیاهان دارویی در ایجاد ارزشهاي جدید قرن . کنگره و ترکیبات ثانویه گیاهان دارویی

 

ی و انقراض اثر تغییرات جهانی و منطقه اي اقلیم بر تنوع ژنتیک. 1390. براتعلی غالمیو  ، مهديفراوانی  -82

 -ایقران  دومین همایش دستاوردهاي  تحقیقاتی و پژوهشی اصالح الگوي تولید و مصقرف . گونه هاي دارویی

   مشهد

اي اقلیم برمیکرو ارگانیسم هقاي  اثر تغییرات جهانی و منطقه. 1390. براتعلی غالمیو  ، مهديفراوانی  -83

 قیقاتی و پژوهشی اصالح الگوي تولید و مصقرف دومین همایش دستاوردهاي  تح  . خاك و تولیدات گیاهی

   مشهد -  ایران

بررسی خصوصیات اکولوژیکی و امکقان کشقت زراعقی گیقاه     . 1390. فراوانی مهديو  براتعلی غالمی -84

دومین همایش دستاوردهاي  تحقیقاتی و پژوهشی اصالح الگوي تولیقد و  . Nepeta binaludensisدارویی

  مشهد -ایران مصرف

بررسی اثرات روشهاي بهقره بقرداري بقر    . 1390.  و عبدالکریم نگاري ، مهديفراوانی ، ، براتعلیالمیغ -85

پژوهشی دومین همایش دستاوردهاي  تحقیقاتی و . میزان تولید صمغ و بقاي گونه کما کندل در شرایط زراعی

  مشهد -ایران اصالح الگوي تولید و مصرف

بررسی خصوصیات اکولوژیکی و امکان کشت زراعی گیاه  .  1390 . ، و فراوانی مهديغالمی، براتعلی-86

دومین همایش دستاوردهاي  تحقیقاتی و پژوهشی اصالح الگوي .  Nepeta binaloudensis دارویی 

 مشهد 1390تولید و مصرف. دیماه 



برداري بر میزان بررسی اثرات روشهاي بهره . 1390، عبدالکریم . نگاري ، فراوانی مهدي وغالمی، براتعلی-87

دومین همایش دستاوردهاي  تحقیقاتی و پژوهشی . تولید صمغ و بقاي گونه کما کندل در شرایط زراعی

 مشهد 1390اصالح الگوي تولید و مصرف. دیماه 

. بررسی امکان کاشت زراعی و مراحال 1391.، فراوانی، مهدي. و نگاري ، عبدالکریم. غالمی،براتعلی-88

 .بجنورد.  دارویی گیاهان و طبیعی هاي ه فراوارد ملی ویشن خراسانی در مشهد. همایشفنولوژیکی گیاه آ

بررسی اثرات آلیلوپاتیك آرتیشو و سیر بر  .1391فرهمندیان، مزده .  و. فراوانی،مهدي ،غالمی،براتعلی-89

.  دارویی گیاهان و طبیعی هاي ه فراوارد ملی جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی از علفهاي هرز. همایش

 بجنورد.

. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد 1391، و حاتمی، محمد. غالمی، براتعلی-90

 بجنورد..  دارویی گیاهان و طبیعی هاي ه فراوارد ملی اسانس رازیانه در شرایط مشهد. همایش

 انقراض و ژنتیکی تنوع بر اقلیم اي منطقه و جهانی تغییرات اثر. 1390 ،براتعلی غالمی  و مهدي فراوانی،-91

 دیماه. مصرف و تولید الگوي اصالح پژوهشی و تحقیقاتی  دستاوردهاي همایش دومین. دارویی هاي گونه

 مشهد 1390

 هاي ارگانیسم برمیکرو اقلیم اي منطقه و جهانی تغییرات اثر. 1390 ، براتعلی غالمی  و مهدي فراوانی،-92

. مصرف و تولید الگوي اصالح پژوهشی و تحقیقاتی  دستاوردهاي همایش دومین. یگیاه تولیدات و خاك

 مشهد 1390 دیماه

.  ویژگیهاي اکولوژیکی و نحوه رویش 1391و فراوانی، مهدي . ی،براتعلیغالمکاشکی،محمد تقی. -93

 .بجنورد.  دارویی گیاهان و طبیعی هاي ه فراوارد ملی درختچه دارویی دم گاوي. همایش

. بررسی اثرات روشهاي مختلف خشك کردن بر عملکرد کمی و 1391. غالمی ، براتعلیمها جر ، زهره و -94

 گیاهان و طبیعی هاي ه فراوارد ملی کیفی اسانس کاکوتی در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی. همایش

 .بجنورد.  دارویی

ثرات تراکم کاشت بر عملکرد محصول و . بررسی ا1391. غالمی ، براتعلیامامی، سعید، دشتی، مجید و  -95

 .بجنورد.  دارویی گیاهان و طبیعی هاي ه فراوارد ملی شاخص هاي رشد گیاه دارویی همیشه بهار. همایش

اثر فاصله کاشت، کودهاي  .1392و محمد تقی کاشکی. براتعلی غالمیمهدي فراوانی، بهجت ساالري، -96

 اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور.ون . آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی آنیس



. بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوري  بر خصوصیات 1392.براتعلی غالمیمرضیه آبساالن خانچه، -97

 اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور. جوانه زنی و رشد گیاهچه کاکوتی.

. بررسی و مقایسه عملکرد و میزان اسانس 1392ه محمدي.، محمد تقی کاشکی و سکین براتعلی غالمی-98

 اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور. آویشن دنایی تحت رژیمهاي مختلف آبیاري.

. بررسی اثرات مختلف تنش شوري و خشکی بر 1392، مهدي فراوانی و عبدالکریم نگاري.براتعلی غالمی -99

اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی  . Thymus transcaspicusه خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچ

 شمال کشور.

. بررسی زمان کاشت بقر عملکقرد و اجقزاي    1392، مهدي فراوانی، محمد تقی کاشکی.براتعلی غالمی -100

 اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور. .Nepta glumerulosaعملکرد و میزان اسانس  گیاه 

 Ferulaمقایسه تغییرات کمی و کیفی اسانس باریجه )  .1393.عبدالمجید فرجادیان براتعلی غالمی، -101

gummosaسومین  کنگره ملی گیاهان دارویی. مشهد. .(  در شرایط رویشگاه و مزرعه 

عه . مقایسه تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن خراسانی در مزر1393، مهدي فراوانی.  براتعلی غالمی -102

 و رویشگاه . سومین  کنگره ملی گیاهان دارویی. مشهد.

. بهره برداري پایدار از گونه هاي دارویی و بقومی در اسقتان  خراسقان رضقوي.     1393. براتعلی غالمی -103

 سومین  کنگره ملی گیاهان دارویی. مشهد.

پس از برداشت بر رنگدانه و . بررسی عملیات 1393.براتعلی غالمیمهدي فراوانی، سودابه عین افشار و  -104

 برداشقت  از پقس  و برداشقت  نقوین  هقاي  آوري فقن  " ملقی  همایش ماندگاري رنگ گیاهان دارویی. اولین

 کشاورزي. مشهد. محصوالت

. بررسی اثرات زمان کاشت بر عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی 1393، مهدي فراوانی.براتعلی غالمی -105

Nepeta glumerulosa  .مایش ملی گیاهان دارویی، سبك زندگی و طب. تربت حیدریه.دومین ه 

.  بررسی امکان کشت زراعی و بهقره بقرداري از گیقاه دارویقی و     1393، مهدي فراوانی.براتعلی غالمی -106

 صنعتی آنغوزه. دومین همایش ملی گیاهان دارویی، سبك زندگی و طب. تربت حیدریه.

 گیاهقان  برخقی  فقردي  شناسی بوم . مطالعه1397.راتعلی غالمیبدشتی ، محمد رضا جوهرچی و  مجید -107

دیابت.  نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهاي طبی ایرانقی   بر مؤثر دارویی

 مؤثر بر دیابت. مشهد.

اثر پرایمینگ  .بررسی 1397.  براتعلی غالمیدشتی، علیرضا دادخواه و  طیبه صفوتی اورته چشمه، مجید -108

و محلولپاشی با اسید هیومیك بر صفات زراعی گیاه دارویی چاي ترش. نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بقین  

 المللی گیاهان دارویی و راهکارهاي طبی ایرانی مؤثر بر دیابت. مشهد.



ثر پرایمینگ و . بررسی ا1397.براتعلی غالمیدشتی، علیرضا دادخواه و  طیبه صفوتی اورته چشمه، مجید -109

محلولپاشی با اسید هیومیك بر صفات مورفو فیزیولوژیکی گیاه دارویی چاي ترش. نخسقتین کنگقره ملقی و    

 نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهاي طبی ایرانی مؤثر بر دیابت. مشهد. 

 غلظتهقاي  و تقراکم  . اثقر  1397. غالميی  براتعلی،  دشتی مجید دادخواه، فهندر، علیرضا کرد زاده لیال -110

تقرش. نهمقین همقایش ملقی گیاهقان دارویقی و        عملکرد چاي اجزاي و عملکرد بر اسیدسالسیلیك مختلف

 کشاورزي پایدار. 

 سطوح و کاشت تراکم . اثر 1397. غالمی براتعلی،  دشتی مجید دادخواه، فهندر، علیرضا کرد زاده لیال -111

ترش. چهاردهمین همایش پژوهش هاي نوین در  دارویی چاي گیاه یزراع صفات بر اسید سالسیلیك مختلف

 علوم و فناوري. 
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 مشاور پايان نامه دانشجويی) مقطع کارشناسی ارشد( استاد

 

پایان نامه  . مطالعه نیازهاي زراعی و اکولوژیکی به منظور اهلی کردن زیره سفید. 1378فکري. الله  -1

 دانشگاه آزاد مشهدکارشناسی ارشد. 

. اثر تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد گل و دانه گیاه دارویی همیشه بهار در 1389مرتضی سیاري. -2

 گاه آزاد بیرجنددانشپایان نامه کارشناسی ارشد. شهرستان مشهد. 

اثر تراکم و غلظت هاي مختلف اسید سالیسیك بر عملکرد و اجزاي عملکرد .  1397. فهندر لیال کرد زاده-3

( . پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژي تولیدات گیاهی. مجتمع  Hibiscus subdarifaچاي ترش) 

 آموزش عالی شیروان. 



ایمینگ و محلول پاشی با اسید هیومیك برگیاه دارویی چاي ترش) اثر پر.  1397. چشمه طیبه صفوتی اورته-4

Hibiscus subdarifa  پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژي تولیدات گیاهی. مجتمع آموزش عالی . )

 شیروان.

 

 راهنمای پايان نامه دانشجويی) مقطع کارشناسی(استاد       

 

. مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس در 1390ابراهیم عجمی، سارا و تکتم داودي عسکر.  -1

مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان کاربردي .  –دانشگاه علمی  کشت مخلوط رازیانه و مرزه.

 رضوي.

. بررسی اثرات روشهاي تیغ زنی ، تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد صمغ 1387آریا دوست، مریم، -2

 جتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. مکاربردي .  –دانشگاه علمی  کندل.

. بررسی اثرات روش و دفعات تیغ زنی ) روشهاي بهره برداري( بر زاد آوري 1388اسکندري، نجمه. -3

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –در شرایط زراعی.  دانشگاه علمی 

ف تیغ زنی بر عملکرد صمغ آنغوزه در شرایط . بررسی اثرات روشهاي مختل1388اهلل یاري، علی . -4

مجتمع کاربردي .  –پایان نامه کارشناسی رشته تولید و فرآوري گیاهان دارویی. دانشگاه علمی  زراعی.

 آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. 

 . بررسی و شناسایی فلور گیاهان دارویی منطقه یدي بلوك سبالن در استان1388امیرگلو، ابراهیم. -5

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي.کاربردي .  –دانشگاه علمی  .اردبیل

. بررسی امکان کشت زراعی و مراحل فنولوژي و رشد گیاه 1390انصاري پور، مریم و زهره سعادتی. -6

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي.کاربردي .  –دانشگاه علمی  آویشن خراسانی.

. بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی مریم گلی  1388طوسی. بی همتا ، سارا -7

مجتمع کاربردي .  –پایان نامه کارشناسی رشته تولید و فرآوري گیاهان دارویی. دانشگاه علمی  کبیر.

 آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. 

در تراکم و تاریخهاي کاشت مختلف  . بررسی اثرات دفعات و روشهاي تیغ زنی1388پاسبان، ملیحه. -8

مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –دانشگاه علمی بر بقا و زاد آوري کندل . 

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –دانشگاه علمی 

لکرد کمی و کیفی . بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عم 1390تیموري، احسان و محمد حسن ایماندار. -9

مجتمع آموزش جهاد کشاورزي کاربردي .  –دانشگاه علمی  گل، ریشه ، بذر و اسانس گیاه سر خار گل.

 خراسان رضوي.



. بررسی اثرات پتانسیل هاي مختلف شوري و خشکی  1390خسروجردي، احسان و مجید بازقندي. -10

مجتمع آموزش جهاد کشاورزي ردي . کارب –دانشگاه علمی  بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شاهدانه.

 خراسان رضوي.

. مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس  1390رستگار پیمانی ، سید عبداهلل و محمد نظري. -11

مجتمع آموزش جهاد کشاورزي کاربردي .  –دانشگاه علمی  در کشت مخلوط رازیانه و سیاهدانه.

 خراسان رضوي.

. رسی اثرات دفعات تیغ زنی ، تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد صمغ کندل. بر1387رضایی، طوبی. -12

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –دانشگاه علمی 

. بررسی و مقایسه عملکرد محصول و میزان اسانس دو 1390روحپرور، مهدی و ناصر حسین پور پاکزاد. -13

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی.کاربردی .  –علمی دانشگاه  گونه آویشن در شرایط زراعی.

. بررسی اثرات سطوح مختلف شوري و خشکی بر 139سیفی، محبوبه و شهر بانو وحدانی . -14

مجتمع آموزش جهاد کشاورزي کاربردي .  –دانشگاه علمی  خصوصیات جوانه زنی آویشن خراسانی.

 خراسان رضوي.

بررسی و شناسایی فلور گیاهان دارویی منطقه مشکین چاي در استان  .1388شاکري دولق، داور. -15

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –دانشگاه علمی  اردبیل.

. بررسی اثرات تراکمهاي مختلف بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بالنگو 1388عبدخانی، معصومه. -16

 آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. مجتمع کاربردي .  –دانشگاه علمی شهري. 

بررسی اثرات تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی پنیرك) .  1388غفوري نیا، مجمد رضا. -17

Malva sylvesteris  مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –(. دانشگاه علمی 

دانشگاه علمی  ملکرد و اجزاء عملکرد همیشه بهار.. بررسی اثرات تراکم بر ع1388محمدي ، زهرا. -18

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي.کاربردي .  –

. بررسی اثرات تاریخ انتقال نشاء و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی نعناع 1387محمدي، آمنه. -19

 . مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضويکاربردي .  –دانشگاه علمی  فلفلی.

 . بررسی اثرات هورمونهاي گیاهی بر خصوصیات جوانه زنی پنیرك.1388معین غفوري، فرحناز. -20

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. کاربردي .  –دانشگاه علمی 

 . بررسی اثرات روشهاي مختلف خشك کردن بر عملکرد کمی و کیفی کاکوتی.1387مهاجر، زهره. -21

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي. ردي . کارب –دانشگاه علمی 



بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی آویشن. پایان نامه  . 1387یزدي، الهه . -22

مجتمع آموزش جهاد کاربردي .  –کارشناسی رشته تولید و فرآوري گیاهان دارویی. دانشگاه علمی 

 کشاورزي خراسان رضوي. 

 

 و همايشهای گیاهان دارويی پژوهشی-مقاالت در مجالت علمی داوری    

 

 ایران کاربردي پژوهش هاي 

 فناوري گیاهان دارویی 

  .1384مجموعه مقاالت همایش ملی توسعه گیاهان داروئی. مشهد 

 1393سال  -مجموعه مقاالت همایش گیاهان دارویی. دانشگاه تربت حیدریه 

  1396سال  –پس از برداشت محصوالت کشاورزي. مشهد مجموعه مقاالت همایش فناوریهاي نوین 

  مجموعه مقاالت نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بینالمللی گیاهان دارویی و راهکارهاي طب ایرانی

  1397 -مشهد -موثر بر دیابت

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی -) مجتمع علمی کاربردی جهاد کشاورزی مشهدسوابق آموزشی و تدريس   

  دانشکده مابع طبیعی و محیط زيست  مشهد. دانشگاه تربت حیدريه( -دانشگاه آزاد کاشمر -کاشمر

 

 دارویی و معطراکولوژي گیاهان

 زراعتو مبانی اصول 

 اصول زراعت گیاهان دارویی

 1-شناخت گیاهان داروئی و معطر

 2-شناخت گیاهان داروئی و معطر

 روشهاي اهلی کردن گیاهان دارویی

 برداري از گیاهان دارویی و معطر  مرتعیروشهاي بهره 

 پراکنش جوامع گیاهان دارویی

 شناخت و بهره برداري از محصوالت فرعی و دارویی جنگل و مرتع

 کشت و تکيیر گیاهان مرتعی

 

 

 



 فعالیت های اجرايی و مديريتی   

 

 اسان خر رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 

 عضو ثابت کمیته فنی و تخصصی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  یاهنگی و و پژوهشعضو ثابت شوراي هم 

 مرکز تحقیقات -مسئول برگزاري نخستین جشنواره روز ملی مزرعه گیاهان دارویی 

 مه شهرستان خوافمحقق معین منطقه سال 

 عضوکمیته فنی گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزي استان 

  گیاهان دارویی –مشارکت در کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی استان 

 استان  داوري کمیته فنی و علمی مرکز رشد و فناوري صنایع غذایی ،کشاورزي و منابع طبیعی 

 کز رشد و فناوري صنایع غذایی ،کشاورزي و منابع رئیس هیات مدیره شرکت کیمیا بذر ماندگار )مر

 طبیعی(

  در شرکت هاي خصوصیمشاور و کارشناس ناظر پروژه هاي کشت گیاهان دارویی 

  کشت و تولید برگزاري کارگاه آموزشی مرتبط با گیاهان دارویی و محصوالت فرعی مراتعمدرس و (

 ( اد کشاورزي استاندر مناطق روستایی با هماهنگی سازمان جه گیاهان دارویی

 1395سال  -جهاد کشاورزي مشهد داوري جشنواره دمنوشهاي گیاهی در مجتمع آموزش 

 هاتقدير نامه  تشويقات و 
 1383محقق نمونه بخش منابع طبیعی در سال 

 1384سال  –انتخاب مقاله برتر در همایش ملی توسعه پایدار گیاهان داروئی 

 1389سال  -هفته پژوهش و فناوري خراسان رضوي ستادگرامیداشت -انتخاب مقاله برتر

 1390محقق نمونه بخش منابع طبیعی در سال 

 1392محقق نمونه بخش منابع طبیعی در سال 

تقدیر نامه از معاون وزیرو رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی کشور) به مناسبت 

 (1397سال  -جشنواره ملی روز مزرعه گیاهان دارویی

 


