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   319ـ شماره شناسنامه:  6                   27/5/49ـ تاريخ تولد :  5

  كارشناس پژوهشي تحقيقات منابع طبيعيـ عنوان :  8               0942697162کدملي: ـ  7

  مرتعداریگرايش :              منابع طبيعيرشته :           ليسانسفوق  باالترين مدرك تحصيلي : -9

 رضوی كشاورزی و منابع طبيعي  خراسانو آموزش مشهد ، مركز تحقيقات ـ محل اشتغال :  10

 مسئولیتها

 ردیف عنوان حکم یا مسئولیت سال

تا 1376

1380 
 1 معاون ایستگاه تحقيقات منابع طبيعي و امور دام گناباد

 2 مسئول فني پيگيری امور مربوط به پایگاه تحقيقاتي باغ و كلکسيون گونه های بياباني بجستان 1381

 3 بجنوردمسئوليت نظارت بر اجرای پروژه تکثير پایگاه تحقيقاتي كهنه كن  1381

 4 رابط ستاد هفته پژوهش در برگزاری نمایشگاه در سازمان جهاد كشاورزی و دانشگاه فردوسي مشهد 1384

 5 مسئول هماهنگ كننده و اجرای كارگاه توليد و راه اندازی غرفه مربوطه در همایش ملي توسعه پایدار گياهان داروئي 1384

تا  1385

1388 
 6 مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي خراسان رضویمعاونت باغ گياهشناسي مشهد 

 7 دبير كميته فني باغ گياهشناسي مشهد  1385

 8 مسئوليت راه اندازی و ایجاد بانک ژن گياهي باغ گياهشناسي مشهد  1386

تا  1388

 كنون
 9 رضوی ، مركز تحقيقات وآموزش كشاورزی و منابع طبيعي خراسان معاونت بخش تحقيقات جنگل و مرتع

 10 عضو شورای فرهنگي مركز تحقيقات و آموزش  كشاورزی و منابع طبيعي خراسان رضوی 1394

مسئول برگزاری هفته منابع طبيعي و روز درختکاری مركز تحقيقات و آموزش  كشاورزی و منابع طبيعي خراسان  1394

 رضوی
11 

 12 آموزش كشاورزی و منابع طبيعي خراسان رضویمدرس دانشگاه جامع علمي و كاربردی مركز تحقيقات و  1395

تا  1395

 كنون
 13 ریيس ایستگاه تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي گلستان



 

 تالیفات

 ردیف عنوان کتاب شماره انتشار انتشارات سال

1387 
انتشارات موسسه  -تهران 

 تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
396 

تيپ های گياهي منطقه بشرویه )محدوده نقشه چهار 

NIگوش به شماره   40-11) 
1 

1394 
انتشارات موسسه  -تهران 

 تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
456 

ارزش رجحاني گياهان  مرتعي ایران، جلد اول، مراتع 

 مناطق نيمه استپي و كوهستانهای مرتفع ایران
2 

1395 
انتشارات موسسه  -تهران 

 تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
476 

رفتار چرایي دام، جلد اول، مراتع مناطق نيمه استپي و 

 كوهستان های مرتفع ایران
3 

1395 
انتشارات موسسه  -تهران

 تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
 4 فصل چرا در مراتع نيمه استپي ایران 477

 

عنوان مجریطرحهای تحقیقاتی اجرا شده و یا در دست اجرا به   

 ردیف عنوان طرح شماره مصوب تاریخ شروع تاریخ خاتمه

1380 1376 17-0310205909-76 
در استان  Salsola richteriبررسي بوم شناسي درختچه 

 خراسان
1 

1385 1380 0367-0311205000-81 
جمع آوری، شناسایي، ارزیابي و حفاظت بذور گياهان مرتعي 

 استان خراسانبه منظور تقویت بانک ژن در 
2 

1386 1385 85021-000-02-170000-072-40 
شناخت مناطق اكولوژیک كشور) تهيه نقشه پوشش گياهي( 

 شيت بشرویه
3 

1389 1384 84026-7101-05-170000-072-2 
بررسي استقرار، سازگاری و فنولوژی گياهان ناحيه رویشي 

 ایران و توران در محل باغ گياهشناسي مشهد
4 

1390 1385 85001-8501-02-170000-100-4 
بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مرتع ژرف تربت 

 حيدریه
5 

1390 1385 85003-8501-02-170000-100-4 
بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در 

 مرتع ژرف تربت حيدریه
6 

1390 1385 85004-8501-02-170000-100-4 
برداری مجاز گونه های مهم مرتعي در بررسي حد بهره 

 مرتع ژرف تربت حيدریه
7 

1390 1385 850020-8501-02-1700000-100-4 
بررسي ارزش رجحاني گونه های مهم مرتعي و رفتار چرایي 

 دام در مرتع ژرف تربت حيدریه
8 

1395 1392 91034-09-09-04 

 -دائمي –بررسي روشهای كشت و استقرار پهن برگان علفي 

 Onobrychisمطالعه موردی كشت و استقرار گونه 

amoena subs amoena در استان خراسان رضوی 

9 



 

1384 1379 5-79 
بررسي تاثيرات زیست محيطي پخش سيالب بر وضعيت 

 پوشش گياهي و مهاجرت وحوش در حوزه آبخوان گناباد
10 

1382 1380 988-46 
اجتماعي و زیست محيطي ایستگاه  –پایش اقتصادی 

 آبخوانداری گناباد
11 

1400 1396 6602-5-0 
پایش كيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوایي ایران ) 

 ژرف تربت حيدریه( مرتع مطالعه موردی
12 



 طرحهای تحقیقاتی اجرا شده و یا در دست اجرا به عنوان همکار

 ردیف عنوان طرح شماره مصوب تاریخ شروع تاریخ خاتمه

 1 در استان خراسان Melica persicaبررسي بوم شناسي گياه مرتعي  0310205909-76 -12 1376 1380

1380 1376 20-0310205909-76 
در استان  Salsola orientalisبررسي بوم شناسي گياه مرتعي 

 خراسان
2 

 3 بيولوژیکي بيماری سفيدك پودری تاغبررسي  0310905000-76 -01 1376 1377

1385 1380 04-0311009909-80 
كندل و كما و صنعتي  بررسي كشت واهلي كردن دو گونه داروئي

 آنغوزه در شرایط جنوب خراسان
4 

1385 1381 0859-0311205000-81 
جمع آوری شناسایي ارزیابي و حفاظت بذور گياهان داروئي  به منظور 

 استان خراسان تقویت بانک ژن در
5 

1386 1382 0894- 0311205000-82 
كاربرد ذخایر و تکثير  ارزیابي نگهداری  جمع آوری شناسایي 

 درختان و درختچه های جنگلي  استان خراسان ژنتيکي
6 

1387 1382 S 07-0310505000- 82 )7 طرح ایجاد باغ گياهشناسي مشهد)فاز اول 

1386 1382 11-0310805000-82 
آوری، شناسایي، نگهداری، ارزیابي، تکثير و كاربرد ذخایر جمع 

 ژنتيکي درختان و درختچه های جنگلي استان خراسان
8 

1389 1384 
84024- 7101-05-170000-

072-2 

بررسي استقرار سازگاری و فنولوژی گياهان زینتي در محل باغ 

 گياهشناسي مشهد
9 

1388 1384 
84027-7101-05-170000-

072-2 

آوری شناسایي و ارزیابي كولتيوارها و هيبرید گل رز در محل جمع 

 باغ گياهشناسي مشهد
10 

1389 1384 
84025-7101-05-170000-

072-2 

ایجاد و ارزیابي مجموعه ارقام ميوه های بومي منطقه استپيک ایران 

 در محل باغ گياهشناسي  مشهد
11 

1392 1387 87046-09-09-0 
ارزیابي مقدماتي و حفاظت بذور گياهان جمع آوری، شناسایي و 

 دارویي بمنظور تقویت بانک ژن )فاز دوم(
12 

1391 1388 
84028- 7101-05-170000-

072-2 

بررسي استقرار سازگاری و فنولوژی گياهان منطقه آسيای ميانه در 

 محل باغ گياهشناسي مشهد
13 

1393 1388 87003-8705-09-09-01 
جمع آوری و شناسایي آفات بذرخوار گياهان علوفه ای )به جز 

 خراسان رضوی –لگومها( 
14 

1392 1388 88078-09-43-4 
ایجاد كلکسيون زنده گياهان دارویي و معطر در باغ گياهشناسي 

 مشهد
15 

 16 استاني( خراسان رضوی -شناخت مناطق اكولوژیک كشور )فاز دوم 89036-09-09-04 1389 1390

1393 1389 89003-8902-09-09-01 
ارزیابي جمعيت های مهمترین بوته ایهای علوفه ای چندساله در 

 مناطق مختلف رویشي كشور )خراسان رضوی(
17 

1393 1389 0-09-09-89053 
جمع آوری، شناسایي و ارزیابي مقدماتي و حفاظت بذور گياهان 

 مرتعي بمنظور تقویت بانک ژن )فاز سوم(
18 

1395 1391 91045-09-43-4 
بررسي استقرار، توسعه و تکميل ارقام درختان ميوه بومي منطقه 

 استپيک ایران در باغ گياهشناسي مشهد
19 

 ردیف عنوان طرح شماره مصوب تاریخ شروع تاریخ خاتمه



 مجالت مقاالت ارائه شده در 

 ردیف عنوان مقاله نام نشریه چاپ شده سال انتشار

 1 زرشک 1373فصلنامه فضای سبز شهرداری تهران پایيز  73پایيز 

 1382بهار  58فصلنامه پژوهش و سازندگي شماره  82بهار 
تاثير درجه حرارتهای مختلف در جوانه زني كنيدی و آسکوسپور 

Leveillula  saxaouli عامل بيماری سفيدك سطحي تاغ 
2 

1383 
تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها دو  –دو فصلنامه كشاورزی 

 1383(سال 2)پياپي1سال دوم شماره  –مراتع ایران 

مطالعه برخي خصوصيات بيولوژیکي قارچ عامل بيماری سفيدك 

 در استان خراسان Leveillula  saxaouli سطحي تاغ 
3 

پایيز 

1388 

 16پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد  -فصلنامه علمي

 1388پایيز  3شماره 
 4 در منطقه خراسان Salsola orientalisآت اكولوژی گونه 

پایيز 

1388 

 17پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد  -فصلنامه علمي

 421تا  430صفحه  3شماره 
 5 در منطقه خراسان Melica persicaآت اكولوژی گونه 

1395 1392 91034-09-09-04 

مطالعه  -دائمي –بررسي روشهای كشت و استقرار پهن برگان علفي 

در  Astragalus sieversianusموردی كشت و استقرار گونه 

 استان خراسان رضوی

20 

1395 1392 91034-09-09-04 

مطالعه  -دائمي –بررسي روشهای كشت و استقرار پهن برگان علفي 

در استان  Astragalus berevidensموردی كشت و استقرار گونه 

 خراسان رضوی

21 

1395 1392 91034-09-09-04 

مطالعه  -دائمي –بررسي روشهای كشت و استقرار پهن برگان علفي 

در  Onobrychis Khorassanicaموردی كشت و استقرار گونه 

 استان خراسان رضوی

22 

1395 1392 91034-09-09-04 

مطالعه  -دائمي –بررسي روشهای كشت و استقرار پهن برگان علفي 

در استان  Hedysarum kopetdaghiموردی كشت و استقرار گونه 

 خراسان رضوی

23 

1395 1390  
آربرتوم در باغ گياهشناسي -احداث مجموعه سيستماتيک

 مشهد
24 

1400 1396 6602-5-0 
پایش كيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوایي ایران ) مطالعه 

 موردی مرتع ژرف تربت حيدریه(
25 

1400 1396 6602-5-2 
پایش كيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوایي ایران ) مطالعه 

 سرخس( شوركموردی مرتع 
26 

1400 1396 6602-5-1 
پایش كيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوایي ایران ) مطالعه 

 موردی مرتع بهار كيش بينالود(
27 

1400 1396  
مطالعه پایش كيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوایي ایران ) 

 موردی مرتع پخش سيالب سبزوار(
28 

1400 1395 
0-09-09-035-951055 

 

 خراسان استان های اكوسيستم و گياهان حفاظتي جایگاه تعيين

 رضوی
29 

1399 1396 0-61-09-086-960660 
 در( Onobrychis  vera sirj)  گونه اكولوژیک نيازهای بررسي

 رضوی خراسان استان
30 



پایيز 

1390 

مجله جنگل ایران، انجمن جنگلباني ایران، سال سوم ، شماره 

 252تا  243، صفحه 1390، پایيز 3
 Pinusتاثير طول دوره سرمادهي بر جوانه بذر كاج چلغوزه)

gerardiana Wall.) 
6 

پایيز 

1392 

 9سال  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ری -مجله زیست بوم

  –ویژه نامه مرتع و محيط زیست  36 -1شماره پي در پي 

بررسي برخي خصوصيات اكولوژیکي گياه دارویي كما 

( مطالعه موردی منطقه FERULA ASSA-FOETIDAآنغوزه)

 سبزوار استان خراسان رضوی

7 

1393 
مرتع و بيابان ایران  موسسه تحقيقات ارسالي به مجله تحقيقات 

 جنگلها و مرتع كشور در دست بررسي

 Calliogonum بررسي علل محدویت رویشگاهي گونه

eriupodum در منطقه زیر كوه قاین 
8 

1391 
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع  –ژورنال گياهشناسي ایران 

  1شماره  18جلد 
 9 در ایران  L Calliogonum.گزارش جدید از جنس 

1397 
، شماره 71مجله مرتع و آبخيز، مجله منابع طبيعي ایران، دوره 

 1397، تابستان 2

 Calliogonum گونهبررسي عوامل محيطي موثر بر پراكنش 

eriupodum )مطالعه موردی شنزارهای اطراف شهرستان قاین ( 
10 

 مقاالت ارائه شده در همایشها و سمینارها 

 ردیف عنوان مقاله سمینارهمایش یا  سطح

 ملي
موسسه تحقيقات جنگلها  –اولين همایش ملي گياهان داروئي  

 بهره برداری اشنيان نابودی سپر كویر و كویر زایي در خراسان 1380و مراتع تهران  بهمن 
1 

 ملي
ترویجي بيابان و بيابانزدائي سبزوار  -اولين كارگاه آموزشي

  1380دی ماه 

و نقش آن در  Salsola richteriبررسي ویژگيهای اكولوژیکي گياه 

 بيابانزدایي)مقاله برتر(
2 

 ملي
بررسي اثرات زیست محيطي طرح پخش سيالب در منطقه گناباد  1382اروميه  شهریور ماه  –سومين همایش آبخوانداری 

 3 خراسان قبل و بعد از اجرا

 ملي
معاونت آموزشي  –اولين همایش سراسری گياهان داروئي و داروهای گياهي 

 1382بهمن  -پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي لرستان
در كاهش  Calendula officinalisبررسي اثر گياه گل هميشه بهار 

 كلسترول خون
4 

بررسي برخي شاخصهای مهم بيولوژیک قارج عامل یماری سفيدك  كرمان  1382همایش ملي تاغ و تاغکاری در ایران خرداد  ملي

 پودری تاغ 
5 

اولين همایش دانش بومي و ذخایر توارثي كشاورزی و منابع  ملي

 1382طبيعي  زاهدان مهر 

حفظ احياء و توسعه ذخایر ژنتيکي جنگلي دامنه ارتفاعات سفيدكوه فنوج با بهره 

 بداربرداری مناسب از سيالبها در اراضي شي
6 

اولين همایش دانش بومي و ذخایر توارثي كشاورزی و منابع  ملي

 1382طبيعي  زاهدان مهر 

بررسي روشهای حفظ و توسعه ژنتيکي جنگلي در دامنه های تفتان با ذخيره 

 چوگالکي( –سازی نزوالت جوی )مطالعه موردی خارستان 
7 

بين 

 المللي

The fourth international Iran and Russia 
conference  " Agriculture and Natural 

Resources" September 2004 Autecological study of Salsola richteri in khorassan 

8 

بين 

 المللي

The fourth international Iran and Russia 
conference  " Agriculture and Natural 

Resources" September 2004 Autecological study of Melica persica in khorassan 

9 

بين 

 المللي

The fourth international Iran and Russia 
conference  " Agriculture and Natural 

Resources "September 2004 
Autecological study of Salsola Orientalis  s.g.Gmelin 

 in khorassan 

10 

 ملي
تهران مهر  –سومين همایش ملي مرتع و مرتعداری ایران 

1383 

گونه ای مناسب جهت احياء پوشش گياهي و  Melica persicaگياه مرتعي 

 حفاظت خاك در دامنه های شيبدار و سنگالخي
11 

دومين همایش ملي بحرانهای زیست محيطي ایران و  ملي

 1383اهواز آذر  -راهکارهای بهبود آنها

به عنوان یکي از گونه  Salsola orientalisمعرفي گياه شور شرقي 

 های خوشخوراك و در حال انقراض بيابانهای ایران
12 

دومين همایش ملي بحرانهای زیست محيطي ایران و  ملي با تاكيد بر نقش  Melica persica بررسي جنبه های اكولوژیکي گياه مرتعي 

 حفاظتي آن در دامنه های شيبدار حوزه های آبریز مناطق خشک و نيمه خشک
13 



 1383اهواز آذر  -راهکارهای بهبود آنها

هشتادمين گردهمایي علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور  ملي

 1383شهریور 

 در استان خراسان Salsola richteri بررسي بوم شناسي درختچه 
14 

گردهمایي علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع  هفتاد و هشتمين ملي

 1383كشور شهریور 

 در استان خراسان  Melica persicaبررسي بوم شناسي گياه 
15 

هشتادمين گردهمایي علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور  ملي

 1383شهریور 

 در استان خراسان  Salsola orientalis بررسي بوم شناسي درختچه 
16 

با دامنه  ملي

 بين المللي

بررسي اكولوژیک تعدادی از گونه های گياهي شن دوست بيابانها و شنزارهای  1383دومين كنگره بيولوژی كاربردی مشهد مهر 

 ایران
17 

با دامنه  ملي

 بين المللي
 18 در استان خراسان  Salsola richteriبررسي اكولوژیک گياه  1383دومين كنگره بيولوژی كاربردی مشهد مهر 

معرفي چند گونه گياه زیبا و جذاب بومي خراسان جهت استفاده در  1384تير  –مشهد -دومين همایش ملي فضای سبز شهری  ملي

 طراحي فضای سبز شهری
19 

بياباني با قابليت معرفي چند گونه درختچه ای بومي مناطق خشک و  1384تير  –مشهد  –دومين همایش ملي فضای سبز شهری  ملي

 كاربرد در فضای سبز شهری
20 

مشهد مرداد  –همایش ملي توسعه پایدار گياهان داروئي  ملي

1384 

 Echinophora بررسي اكولوژیکي و پراكنش گياه اسانس دار 

platyloba  در استان خراسان 
21 

مشهد مرداد  –همایش ملي توسعه پایدار گياهان داروئي  ملي

1384 

اهلي كردن گونه های داروئي یا جمع آوری و برداشت آنها از كشت و 

 طبيعت چالشها و راه حلها
22 

)زعفران( خراسان جنوبي  دومين جشنواره ملي طالی سرخ ملي

 1384شهرستان قاینات آبان 

 كاربردهای گياه زعفران
23 

)زعفران( خراسان جنوبي  دومين جشنواره ملي طالی سرخ ملي

 1384شهرستان قاینات آبان 

 گونه های مختلف زعفران در ایران
24 

مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي  –هفته پژوهش  ملي

 1384خراسان آذر 

 ایجاد تنوع زیستي پایدار در تاغزارها با استفاده از گونه های همراه
25 

دهمين نشست تخصصي دفتر تثبيت شن و بيابانزدائي سازمان  ملي

 1384دی ماه  -تهران –جنگلها و مراتع و آبخيزداری كشور 

   Salsola richteri آت اكولوژی گونه گياهي 
26 

 Salsolaشرقياحياء مراتع شمال شرقي كشور با كاشت گونه شور  1385مشهد خرداد  –اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداری  ملي

orientalis  و جاروی دائميKochia prostrata 
27 

یکصدو مين گردهمایي علمي موسسه تحقيقات جنگلها و  ملي

 1386مراتع كشور آذر  

طرح تعيين كيفيت علوفه مراتع كشور سایت مرتع تخته گنگي گزارش 

 روستای ژرف تربت حيدریه
28 

تحقيقات جنگلها و یکصدو چهارمين گردهمایي علمي موسسه  ملي

 1386مراتع كشور 

بررسي امکان كشت كما كندل و آنغوزه در زمانهای مختلف به منظور 

 كشت و اهلي كردن آنها در خراسان
29 

دانشگاه  –تهران  –سومين همایش گياهان داروئي ایران  ملي

 1386آبان  -شاهد 

در  Moringa peregrineبررسي اكولوژیکي درختچه داروئي صنعتي 

 منطقه فنوج استان سيستان و بلوچستان
30 

دانشگاه  –تهران  –سومين همایش گياهان داروئي ایران  ملي

 1386آبان  -شاهد

شناسایي و معرفي برخي از گونه های داروئي و معطر مقاوم به خشکي 

 در استان خراسان 
31 

دانشگاه  –تهران  –سومين همایش گياهان داروئي ایران  ملي

 1386آبان  -شاهد

شناسایي و بررسي برخي ویژگيهای اكولوژیکي رویشگاههای دو گونه داروئي و 

در استان  Echinophora platyloba  و  Teucrium poliumمعطر 

 خراسان

32 

دانشگاه  –تهران  –سومين همایش گياهان داروئي ایران  ملي

 1386آبان  -شاهد

بررسي اكولوژی فنولوژی و پراكنش گونه داروئي و معطر مشک 

 در استان خراسان   Ducrosia anethifoliaبو
33 



دانشگاه  –تهران  –سومين همایش گياهان داروئي ایران  ملي

 1386آبان  -شاهد

 جمع آوری و حفظ ذخایر ژنتيکي گياهان داروئي در استان خراسان
34 

مشهد آبان  –ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزی ایران  ملي

1386 

تحليلي بر هزینه و فایده دام در شيوه دامداری وابسته به مرتع و 

 چگونگي تقویت بنيه اقتصادی مرتعداران
35 

گرگان آبان  –اولين همایش ملي علوم و تکنولوژی بذر ایران  ملي

1387 

بررسي اثر تراكم پنجه بر كميت و كيفيت توليد بذر گراس دائمي 

Agropyron elongatum 
36 

تهران آبان  –چهارمين همایش ملي مرتع و مرتعداری ایران  ملي

1388 

 شوره زارها و گياهان شور روی منطقه بشرویه
37 

تهران آبان  –چهارمين همایش ملي مرتع و مرتعداری ایران  ملي

1388 

در Ferula assa foetidaمطالعه فنولوژیکي گياه داروئي كما آنغوزه 

 منطقه چاه سوخته سبزوار
38 

تهران آبان  –چهارمين همایش ملي مرتع و مرتعداری ایران  ملي

1388 

بررسي تنوع گونه ای جوامع گياهي شندوست منطقه زیركوه قاین در 

 خراسان جنوبي
39 

دستاوردهای تحقيقاتي جشنواره اولين نمایشگاه پوستر  استاني

 1389پژوهش و فناوری خراسان رضوی آذر 

در استان  Salsloa richteri بررسي بوم شناسي فردی درختچه

 خراسان بزرگ
40 

 –دومين همایش ملي فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار  ملي

 1389یزد بهمن 

فرسایش شنزارها و تنوع گونه های گياهي شن دوست موثر در كنترل 

 بادی در منطقه بشرویه و طبس
41 

اولين نمایشگاه پوستر دستاوردهای تحقيقاتي جشنواره  استاني

 1389پژوهش و فناوری خراسان رضوی آذر 

بررسي امکان كشت و اهلي كردن دو گونه داروئي و صنعتي كندل و 

 آنغوزه در خراسان
42 

رابطه تاكسونومي و ارتفاع از سطح دریا با اندازه بذر در بخشي از فلور  1390مشهد آبان  –دومين همایش علوم و تکنولوژی بذر  ملي

 خراسان بزرگ
43 

 Scorzoneraبررسي و اندازه گيری فلزات سنگين در گياه نقودشک  1390بهشهر مهر  –نهمين همایش ملي شيمي  ملي

paradoxa 
44 

 45 چگونه باغ شني احداث كنيم 1390تهران آبان  –نخستين همایش باغ گياهشناسي ملي ایران  ملي

تاثير مجموعه های رویشي باغ  گياهشناسي مشهد در توسعه پایدار  1390تهران آبان  –نخستين همایش باغ گياهشناسي ملي ایران  ملي

 فضای سبز شهر مشهد
46 

 47 گونه ای جدید برای فضای سبز و باغ های گياهشناسيآمودندرون  1390تهران آبان  –نخستين همایش باغ گياهشناسي ملي ایران  ملي

یکصدو بيست و پنجمين همایش ارائه نتایج و یافته های  ملي

كاربردی طرحهای خاتمه یافته موسسه تحقيقات جنگلها و 

 1392مراتع تهران شهریور 

جمع آوری ، شناسایي ، ارزیابي و حفاظت بذور گياهان مرتعي به منظور 

 48 )خراسان رضوی( تقویت بانک ژن

یکصدو بيست و پنجمين همایش ارائه نتایج و یافته های  ملي

كاربردی طرحهای خاتمه یافته موسسه تحقيقات جنگلها و 

 1392مراتع تهران شهریور 

بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه 

 49 تربت حيدریه( –خراسان )_رویشي ایران

بيست و پنجمين همایش ارائه نتایج و یافته های یکصدو  ملي

كاربردی طرحهای خاتمه یافته موسسه تحقيقات جنگلها و 

 1392مراتع تهران شهریور 

بررسي حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعي در مراتع نمونه 

 50 تربت حيدریه( –پنج منطقه رویشي ایران)خراسان 

رویکرد مدیریت مناطق خشک و دومين همایش ملي بيابان با  ملي

 1393سمنان آبان  -بياباني

، تنها زیركوه قاین بررسي پوشش گياهي پایای ریگ همت آباد

 در ایران Calligonum eriopodumرویشگاه گونه 
51 

هفته پژوهش مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي  استاني

 1393مشهد آذر  –خراسان رضوی 

بررسي حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعي در مراتع نمونه 

 ژرف تربت حيدریه(  –پنج منطقه رویشي ایران)خراسان رضوی 
52 

گنبد كاووس اسفند  –اولين همایش ملي مدیریت منابع طبيعي  ملي

1392 

بررسي تنوع گونه ای جوامع گياهي شورپسند كویر نمک بجستان در 

 خراسان رضوی
53 



تهران آبان  –نخستين همایش باغ گياهشناسي ملي ایران  ملي

1390 

 فرایند اجرای باغ نمایشي مشهد و مقایسه دو گونه پوششي
54 

 18اولين همایش منطقه ای گياهان داروئي شمال كشور  منطقه ای

 1392اردیبهشت 

در سه   Ferula assa foetida بررسي خصوصيات اكولوژیکي گونه

 منطقه رویشي در استان خراسان رضوی
55 

 18اولين همایش منطقه ای گياهان داروئي شمال كشور  منطقه ای

 1392اردیبهشت 

در سه منطقه رویشي در   Ferula assa foetidaگونه  فنولوژیبررسي 

 استان خراسان رضوی
56 

 منطقه ای

 

 18اولين همایش منطقه ای گياهان داروئي شمال كشور 

 1392اردیبهشت 

  Ammothamnus lehmaniiتركيبات داروئي گياه 
57 

بين 

 المللي

اولين كنگره  بين المللي و دومين كنگره ملي گل و گياهان 

 1395شهریور  زینتي
های بومي خشکي پسند ضرورت شناخت قابليتها و محدودیت های گونه

 برای كاشت در فضای سبز شهری
58 

 59  بررسي تنوع گونه ای جوامع گياهي شنزارهای استان خراسان رضوی 1395خرداد همایش بزرگداشت روز جهاني بيابانزدایي  منطقه ای

 

 1395خرداد همایش بزرگداشت روز جهاني بيابانزدایي  منطقه ای 
بر مدیریت    Ammothamnus lehmanniiكاربرد گونه گياهي   

 مناطق بياباني خراسان
60 

بهمن  چهارمين همایش ملي سامانه های سطوح آبگير باران ملي

1394 

  Onobrychisخراسانیتوسعه كشت گونه اسپرس 

khorassanica  در حوزه آبخيز  بند گلستان 
61 

بهمن  چهارمين همایش ملي سامانه های سطوح آبگير باران ملي

1394 

آبخيز بند بررسي كشت و استقرار گون علوفه ای در مراتع استپي حوزه 

 گلستان مشهد
62 

بين 

 المللي

دومين همایش بين المللي و پنجمين همایش ملي گياهان 

 1395خرداد  داروئي و كشاورزی پایدار

بررسي ميزان آلودگي بذرهای سه گونه مرتعي غير لگوم به آفت 

 در مراتع استان خراسان رضوی  Bruchidaeسوسک های بذرخوار   
63 
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