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ب) لیست پایان نامه های تحت مشاوره کارشناسی ارشد:
 -9بررسی بوم شناختی گیاه کلپوره ( )Teucrium poliumجهت اهلی سازی در بوم نظام های زراعی
 -2بررسی بوم شناسی مرزه کوهی (  )Satureja Spicigera (S.koch) Boissجهت اهلی سازی برای بوم نظام
های زراعی
طرح های پژوهشی
 -9بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه های گیاهی آفسنطین ،مریم گلی کبیر و مرزنجوش در مراتع شهرستان
بجنورد
 -2ارزیابی توان اکولوژیكی حوزه آبخیز لنگر -قریكانلو با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی
 -7تعیین ارزش غذایی تعدادی از گیاهان جنس علف شور ،کاکوتی ،آویشن ،مرزنجوش ،افدرا و دوای شیخ علی در
مراتع شهرستان بجنورد
 -1بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی
 -5بررسی خصوصیات رویشگاهی و الگو پراکنش گونه های جنس  Ephedraدر مراتع شهرستان بجنورد
 -6بررسی خصوصیات رویشگاهی و الگو پراکنش گونه های جنس ( Hymenocraterدوای شیخ علی) در مراتع
شهرستان بجنورد
 -1بررسی تأثیر مراحل فنولوژیكی بر کیفیت علوفه شش گونه مرتعی ،در مراتع شهرستان بجنورد
-0مطالعه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش گیاهان (.)Crown interception loss
 -1بررسی خصوصیات بوم شناسی گونه دارویی  Dracocephalum kotschyiدر مراتع شهرستان بجنورد.

طرح های مرتعداری:
-9تهیه طرح مرتعداری مرتع کچرانلو در شهرستان بجنورد)9701(.
-2تهیه طرح مرتعداری برای مراتع  71گانه در استان سمنان)9707(.
سوابق پژوهشی :
عنوان مقاالت همایشی:
 -9بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زرد تاغ در منطقه فگزی اصفهان -همایش ملی مرتع-
آبخیز و بیابان9705..
 -2تعیین دماهای کاردینال کاکوتی گیاهی -همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران9700.

 -7بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گونه دارویی  .Plantago ovataهمایش ملی گیاهان دارویی ()9701
 -1بررسی نیازهای اکولوژیكی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی ،همایش ملی گیاهان دارویی ()9701
 -5تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ (  )Haloxylon aphyllumدر سه مرحله رویشی .دومین همایش ملی-
دانشجویی مرتع ،آبخیز و بیابان)()9701
 -6تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی
دومین همایش ملی -دانشجویی مرتع ،آبخیز و بیابان)()9701
 -1تأثیر تیمارهای مختلف بر تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی شیر پنیر( . )Galium verum L.اولین همایش ملی
نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی (.)9716
 -0بررسی امكان برآورد تولید گونه دارویی ( Artemisia absinthium L.آفسنطین) از طریق اندازه گیری ویژگی
های مورفولوژیكی،کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب سنتی.9716 ،
 -1ارزیابی رابطه تولید گونه دارویی مریم نخودی ( )Teucrium poliumاز طریق اندازه گیری ویژگی های ابعادی،
کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب سنتی.9716 ،
 -91ارزیابی رابطه تولید گونه دارویی ( Thymus kotschyanus Boiss.آویشن) با استفاده از پارامترهای رویشی
گیاه .اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی (.)9716
 -99بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی  Thymus kotschyanus Boiss.در مراتع آخورداغ شهرستان بجنورد ،
سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ()9715
 -92بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی  Origanum vulgare L.در دیمزارهای روستای گودری
سالخ شهرستان بجنورد .دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.9716 ،
 =97بررسی پتانسیل رویشگاهی آفسنطین جهت کشت در دیم زارهای حوزه آخورداغ بجنورد ،دومین همایش ملی
گیاهان دارویی دیم ایران.9716 ،
 -91برآورد تولید گونه دارویی آویشن خراسانی ) (Thymus transcaspicus Klokovبا استفاده از پارامترهای
ابعادی گیاه ،سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ()9715
 -95مطالعه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش گونه های گیاهی اسفناج وحشی ،زالزالک و سرو ،سیزدهمین همایش
ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه محقق
اردبیلی.9711 ،
 -96بررسی اثرات افدرا ( )Ephedra majorبر خصوصیات فیزیكی و شیمایی خاک در حوضه آبخیز کچرانلو حصار
حسینی بجنورد ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع
طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه محقق اردبیلی.9711 ،
17-Study and comparing the land use and land capability in Asadli watershed using GIS.
Ecological congress- Turkey.2006
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی -پژوهشی:
 -9بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیكی حوزه اسدلی با استفاده از  – GISمجله علمی – پژوهشی مرتع.9706.

 -2تأثیر مقایسه هدررفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزان کننده مورد استفاده در پروژه های
جنگل کاری -مجله علمی -پژوهشی پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان.9700.
-7بررسی ترکیب فلوریستیكی و غنای گونه ای مراتع ییالقی اسدلی -پلمیس در استان خراسان شمالی،مجله علمی-
پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران()9701
-1بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه بادرنجبویه ) (Boiss. Dracocephalum kotschyiدر مراتع شهرستان
بجنورد ،مجله علمی -پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ()9701
 -5بررسی و مقایسه انواع کاربری اراضی و توان اکولوژیكی در حوزه حصار حسینی( بجنورد) با استفاده از سامانه
اطالعات جغرافیایی مجله علمی -پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران
 -6بررسی تأثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت هفت گونه از پهن برگان علفی و گندمیان در مراتع اسدلی و سیساب
شهرستان بجنورد مجله علمی – پژوهشی مرتع)9711( .
 -1اثر تیمارهای مختلف بر شكستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر آویشن خراسانی( Thymus transcaucasicus
 ).Ronnو آویشن شیرازی ( ).Zataria moltiflora Boissمجله پژوهشهای گیاهی(مجله زیست شناسی ایران).9711 ،
 -0معرفی مقیاس بهره برداری برای سه گونه علف گندمی در ایستگاه تحقیقاتی سیساب استان خراسان
شمالی،نشریه حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی9712. ،
-1معرفی فلور ،شكل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع حصار حسینی –اسدلی در استان خراسان شمالی،
فصلنامه علمی  -پژوهشی گیاه و زیست بوم.9715 ،
-91مطالعه فلوریستیک و برآورد تنوع زیستی گیاهان دارویی درجهت شیب های مختلف مراتع آخورداغ شهرستان
بجنورد ،فصلنامه علمی  -پژوهشی گیاه و زیست بوم.9716 ،
 -99بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه  Ephedra major Hostدر مراتع شهرستان بجنورد .مجله علمی پژوهشی
اکوفیزیولوژی گیاهی.9711 ،
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Research Journal of Biological Sciences (2009).
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