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 يهذاسن داًـگاّ الف(

 .1379جٌگلذاسي اص داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دس  -هٌبثغ طجيؼي وبسؿٌبػيهذسن . 1

 .1383جٌگلذاسي اص داًـگبُ تشثيت هذسع دس  -هٌبثغ طجيؼي وبسؿٌبػي اسؿذهذسن . 2

 .1383اص داًـگبُ تشثيت هذسع دس  صالحيت تذسيغ هذسن. 3

 .1389اص داًـگبُ تشثيت هذسع دس جٌگلذاسي  (Ph.Dدوتشي )هذسن . 4
 

 غ: ي( ػَاتك تذسب

 دسع: يوالػْا -

 دٍسُ(،  8طشح آصهبيـبت هٌبثغ طجيؼي همطغ وبسؿٌبػي ) .1

 دٍسُ(،  7) يهمطغ وبسؿٌبػ يجٌگل يّبٍ ًْبلؼتبى يوبسجٌگل .2

 دٍسُ(،  7همطغ وبسؿٌبػي اسؿذ )تىويلي شي اگشٍفبسػت .3

 دٍسُ(،  5) يخـه همطغ وبسؿٌبػوِيدس هٌبطك خـه ٍ ً يوبسجٌگل .4

 دٍسُ(،  5سٍؽ تحميك جٌگلذاسي همطغ وبسؿٌبػي اسؿذ ) .5

   دٍسُ(، 4) يهمطغ وبسؿٌبػ ياگشٍفبسػتش .6

 دٍسُ(،  2ًشم افضاسّبي وبسثشدي ػلَم جٌگل همطغ وبسؿٌبػي ) .7

 دٍسُ(،  1گيشي جٌگل همطغ دوتشي )ٌبػت اًذاصًُشم افضاسّبي ه .8

 دٍسُ(، 1صساػت چَة همطغ وبسؿٌبػي اسؿذ ) .9

 دٍسُ(. 1) يهمطغ وبسؿٌبػ يجٌگل يّبًْبلؼتبى .10

 دٍسُ(،  1) يهمطغ وبسؿٌبػ يؿْش يجٌگلذاس .11

 دٍسُ(، 1) ّبي جٌگلي ايشاى همطغ وبسؿٌبػياوَػيؼتن .12

 دٍسُ(،  2) يٌبػغ چَة همطغ وبسؿيصٌب يآهبس ٍ احتوبالت هٌْذػ .13

 (.دٍسُ 1ّبي ايشاى، همطغ وبسؿٌبػي هحيط صيؼت )دسختبى ٍ دسختچِ .14

 دٍسُ دس حبل ثشگضاسي( 1وبسثشد سايبًِ، همطغ وبسؿٌبػي صٌبيغ هجلوبى ) .15

 : يدسٍع اًفشاد -

 ًفش(،  19جلؼِ ثحث همطغ وبسؿٌبػي ) .1

 ًفش(،  14پشٍطُ جٌگلذاسي همطغ وبسؿٌبػي ) .2

 (، ًفش 9همطغ وبسؿٌبػي اسؿذ ) 2ٍ  1ػويٌبس  .3

 .ًفش(2همطغ دوتشي ) 2ٍ  1پشٍطُ  .4
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 ّاي تحميماتيشحعٍ  يػلو ّاي( پشٍطُج

همايؼِ حجن ػشپاي دٍ تَدُ دػت جٌگلذاسي ثب ػٌَاى  ػويٌبس وبسؿٌبػياجشاي يه تحميك ػولي دس لبلت . 1

ثب ساٌّوبيي دوتش  گشگاىٍ اٍساهشيىي دس جٌگل آهَصؿي ٍ پظٍّـي ؿلت والتِ  واؿت كٌَتش آهشيىايي

 .1378حـوت ا.. حيذسي دس 

اثش گًَِ ّاي افشا پلت، الاليا، كٌَتش ثب ػٌَاى  ػويٌبس وبسؿٌبػي اسؿذاجشاي يه تحميك ػولي دس لبلت . 2

ثب ساٌّوبيي دوتش ػيذ  ؿيويايي خان دس جٌگلىاسي ؿشق ّشاص آهشيىايي ٍ صستيي  تش ٍيظگيْاي فيضيىي ٍ

 .1382هحؼي حؼيٌي دس 

 ياثش سٍؿْاي جٌگلىاسي تا تزس تش ًًَْالْاثب ػٌَاى وبسؿٌبػي اسؿذ  پبيبى ًبهِاجشاي يه تحميك ػولي دس لبلت . 3

ٍ  غالهؼلي جالليثب ساٌّوبيي دوتش ػيذ  ،( دس تشاون ّاي هختلف تاج پَؿؾQuercus castaneifoliaتلٌذ هاصٍ )

 .1383دس هـبٍسُ دوتش هؼؼَد طجشي 

تجضيِ ٍ تحليل غيش پاساهتشي اعالػات ستثِ اي ثب ػٌَاى  دٍسُ دوتشي 1پشٍطُ وي دس لبلت لػ اجشاي يه تحميك. 4

 .1385دس  هؼؼَد طجشيثب ساٌّوبيي دوتش  ،عشحْاي آصهايـي دس تحميمات اوَلَطيه

ي ّا صًي، سؿذ ٍ اػتمشاس ًْال ػَاهل هَثش تش جَاًِػٌَاى  ثب سػبلِ دوتشياجشاي يه تحميك ػولي دس لبلت . 5

ثب ساٌّوبيي دوتش  ،جٌگل لَُ -( دس ؿوال ؿشق ايشاىQuercus castaneifoliaحاكل اص تزسواسي تلٌذهاصٍ )

 .1389دس هؼؼَد طجشي ٍ هـبٍسُ دوتش هحوذػلي ّذايتي، وبهجيض اػپْجذي ٍ ػيذ غالهؼلي جاللي 

اثش خشاؽ ػغحي خان، تزس  تشسػيثب ػٌَاى داًـگبُ تشثيت هذسع  اتوبم يبفتِ طشح تحميمبتيّوىبسي دس يه . 6

ثب هذيشيت دوتش ػيذ  پاؿي ٍ تزس واسي تش تجذيذ حيات تلَط تلٌذ هاصٍ دس تشاون ّاي هختلف تاج پَؿؾ

 . 1382دس ًيب  يٍ دوتش هؼلن اوجش ػيذ هحؼي حؼيٌي دوتش،  يدوتش هؼؼَد طجش يٍ ّوىبس غالهؼلي جاللي 

اثش تيواسّاي هختلف ًَس تش سٍي ثب ػٌَاى  بُ تشثيت هذسعداًـگ اتوبم يبفتِ طشح تحميمبتيّوىبسي دس يه . 7

 يٍ ّوىبس، ثب هذيشيت دوتش ػيذ هحؼي حؼيٌي خلَكيات ووي ٍ ويفي ًْالْاي ػشٍ ًمشُ اي دس ًْالؼتاى

ًيب ٍ هٌْذع يذاهلل  ي، دوتش هؼلن اوجشػيذ هحؼي حؼيٌي دوتش،  يدوتش هؼؼَد طجش، يجالل يدوتش ػيذ غالهؼل

 .1383دس  يسػَل

اثش اًذاصُ سٍؿٌِ اتوام يافتِ داًـگاُ ػلَم وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي گشگاى تا ػٌَاى  يپظٍّـطشح  ي. هجش8

 ،والتِ گشگاىدس جٌگل ؿلت صتاى گٌجـه ٍ افشا پلت يًْالْا يٍ هَلؼيت واؿت تش سؿذ ٍ صًذُ هاً

 1397خبتوِ يبفتِ دس ثْوي  (1395هصَة )گشگبى  يؼيٍ هٌبثغ طج يداًـگبُ ػلَم وـبٍسص
 

 

 فاسػي يپظٍّـ -ي( هماالت ػلود

اثش گًَِ ّاي افشاپلت، الاليا، كٌَتشآهشيىايي ٍ صستيي تش تشخي ثب ػٌَاى  يپظٍّـ يهمبلِ ػلو . ًَيؼٌذُ اٍل1

دوتش ػيذ ػيذ هحؼي حؼيٌي ٍ  دوتش يثب ّوىبس ْاي فيضيىَؿيويايي خان دس جٌگلىاسي ؿشق ّشاصظگي ٍي

 اػت. چبح ؿذُ  1384دس ػبل  1، ؿوبسُ 19دس هجلِ ػلَم خبن ٍ آة، جلذ وِ  يجالل يغالهؼل
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ٌذهاصٍ جَاًِ صًي تزس، صًذُ هاًي ٍ سؿذ اٍليِ ًْالْاي تلثب ػٌَاى  ،يپظٍّـ يهمبلِ ػلو ًَيؼٌذُ اٍل. 2

(Quercus castaneifoliaدس تشاون ّاي هختلف تاج پَؿؾ ) دوتش هؼؼَد ، يجالل يدوتش ػيذ غالهؼل يثب ّوىبس

، ػبل 4، ؿوبس18ُ، جلذ يًيب وِ دس هجلِ پظٍّؾ ٍ ػبصًذگ يٍ دوتش هؼلن اوجش ػيذ هحؼي حؼيٌي دوتش، يطجش

 چبح ؿذُ اػت. 1384

اثش سٍؿْاي هختلف جٌگلىاسي تا تزس تش ًشخ جَاًِ صًي تزس ٍ صًذُ َاى ثب ػٌ يپظٍّـ يهمبلِ ػلو ًَيؼٌذُ اٍل. 3

دوتش ػيذ  يثب ّوىبس ( دس فلل سٍيؾ ًخؼتQuercus castaneifolia C. A. Meyerهاًي ًًَْالْاي تلٌذ هاصٍ )

 ييؼهٌبثغ طجوِ دس هجلِ ًيب  يٍ دوتش هؼلن اوجش ػيذ هحؼي حؼيٌي دوتش،  يدوتش هؼؼَد طجش، يجالل يغالهؼل

 اػت. چبح ؿذُ 1385، ػبل 2، ؿوبسُ 59، جلذ ايشاى

صًي، تٌيِ تزس ٍ  اثشات اًذاصُ تزس ٍ استفاع سٍيـگاُ تش جَاًِثب ػٌَاى  يپظٍّـ يهمبلِ ػلو . ًَيؼٌذُ اٍل4

دوتش هؼؼَد  يثب ّوىبس (.Quercus castaneifolia C. A. Meyٍيظگيْاي ظاّشي ًًَْالْاي تلٌذهاصٍ )

وِ دس هجلِ جٌگل ٍ فشآٍسدُ ّبي چَة  غالهؼلي جالليدوتش ػيذ  ٍ هحوذػلي ّذايتي دوتش، ػپْجذيوبهجيض ا،  يطجش

 اػت.چبح ؿذُ ( 1388ػبل  62، دٍسُ 4)ؿوبسُ 

اثش هثذا ٍ سعَتت داخلي تزس تش ويفيت تزس تلٌذهاصٍ ثب ػٌَاى  يپظٍّـ يهمبلِ ػلو ًَيؼٌذُ اٍل. 5

(Quercus castaneifolia C. A. Mey. )وبهجيض ، هحوذػلي ّذايتي دوتش،  يدوتش هؼؼَد طجش يّوىبس ثب

ػبل  18، جلذ 2تحميمبت جٌگل ٍ صٌَثش ايشاى )ؿوبسُ چبح دس هجلِ  يوِ ثشا غالهؼلي جالليػيذ دوتش  ٍ اػپْجذي

 اػت.چبح ؿذُ  (1389

ًْال ٍ  ي )هحافظاثش اًذاصُ تزس، حلاسوـي ٍ تيواسّاي حفاظتثب ػٌَاى  يپظٍّـ يهمبلِ ػلوًَيؼٌذُ اٍل . 6

( .Quercus castaneifolia C. A. Meyّاي تزسواسي ؿذُ تلٌذهاصٍ ) هاًي ًْال هالچ( تش اػتمشاس، سؿذ ٍ صًذُ

دوتش ػيذ  ٍ وبهجيض اػپْجذي، هحوذػلي ّذايتي دوتش،  يدوتش هؼؼَد طجش يثب ّوىبس دس ًخؼتيي فلل سٍيؾ

 اػت.چبح ؿذُ ( 1389ػبل  18، جلذ 4ٍ صٌَثش ايشاى )ؿوبسُ چبح دس هجلِ تحميمبت جٌگل  يوِ ثشا غالهؼلي جاللي

ثب ّوىبسي  ساّىاسّاي اًذاصُ گيشي استفاع ٍ عَل دسختاى هايلثب ػٌَاى  پظٍّـي -همبلِ ػلوي يؼٌذُ اٍلًَ. 7

سصي ٍ الىتشًٍيه وـبٍچبح دس هجلِ  يشادوتش هحوَد صثيشي، هٌْذع حويذ طبلـي ٍ هٌْذع اثَالضل داًـَس وِ ث

 اػت.چبح ؿذُ ( 1389غ طجيؼي گلؼتبى )هٌبث

ٍ صًذُ  ي, ؿاداتيسؿذ استفاػًَس تش ؿذت اثش تيواسّاي هختلف ثب ػٌَاى  ،يپظٍّـ يهمبلِ ػلودٍم ًَيؼٌذُ  .8

دوتش ػيذ  ػيذ هحؼي حؼيٌي )ًَيؼٌذُ ًخؼت(، دوتش يثب ّوىبس ًْالْاي ػشٍ ًمشُ اي دس ًْالؼتاى يهاً

، يوِ دس هجلِ پظٍّؾ ٍ ػبصًذگ يًيب ٍ هٌْذع يذاهلل سػَل ي، دوتش هؼلن اوجشيدوتش هؼؼَد طجش، يجالل يغالهؼل

 اػت. چبح ؿذُ 1385، ػبل 3، ؿوبسُ 19جلذ 

ثب  يػشٍ ًمشُ ا يًْالْا يػايِ تش سًٍذ سؿذ استفاػ ياثش ػاهل هحيغثب ػٌَاى   يپظٍّـ يهمبلِ ػلو ًَيؼٌذُ دٍم. 9

ًيب  ي، دوتش هؼلن اوجشيدوتش هؼؼَد طجش، يجالل يدوتش ػيذ غالهؼل ت(،ػيذ هحؼي حؼيٌي )ًَيؼٌذُ ًخؼ دوتش يّوىبس

 اػت.چبح ؿذُ  1386، ػبل 43، ؿوبسُ يوِ دس هجلِ هحيط ؿٌبػ يٍ هٌْذع يذاهلل سػَل
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اثش اكالح خان ًْالؼتاى تش سؿذ ٍ صًذُ هاًي ًْال  تشسػيػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ . 10

هٌبثغ طجيؼي ايشاى، دس هجلِ وِ  ػشكِ جٌگل واسي،( دس Cupressus sempervirens var. horizontalisصستيي )

 اػت.چبح ؿذُ  ،1387، ػبل 61، دٍسُ 3ؿوبسُ 

آتياسي تا فاضالب ؿْشي تش خان ٍ سؿذ دسختاى واج اثش . ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 11

 اػت.چبح ؿذُ  (1387ػبل  16، جلذ 2ايشاى )ؿوبسُ تحميمبت جٌگل ٍ صٌَثش دس هجلِ وِ  ،تْشاى

تاثيش اًذاصُ ػشكِ ّاي تاص جٌگلي تش تٌَع صيؼتي گًَِ ّاي  ػٌَاى ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب. 12

 اػت. چبح ؿذُ 1388، ػبل 2جٌگل ايشاى، ؿوبسُ دس هجلِ ، وِ ًَؿْش –گياّي دس هٌغمِ جٌگلي الليغ 

دس خان ٍ تشي الاليا،  Zn ،Cu ،Ni  ٍPbتجوغ فلضات ػٌگيي بلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى ًَيؼٌذُ چْبسم هم. 13

چبح ؿذُ  1387پظٍّؾ ٍ ػبصًذگي، ٍيظُ ًبهِ هٌبثغ طجيؼي، صهؼتبى دس هجلِ وِ  تحت تاثيش فاضالب ؿْشي،

 اػت.

ش تٌَع گًَِ ّاي چَتي سٍؿٌِ ّاي تاج پَؿؾ تتاثيش اًذاصُ . ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 14

، جلذ 1تحميمبت جٌگل ٍ صٌَثش ايشاى، ؿوبسُ دس هجلِ ، وِ الليغ ًَؿْش –دس جٌگلْاي وَّؼتاًي ؿوال وـَس 

 ػت.ا چبح ؿذُ 1389، ػبل 19

 يػشكِ ّا ياّيگ يه تش تٌَع گًَِ ايَگشافيضيػَاهل فتاثيش ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى . 15

، ػبل 23، جلذ 3شاى، ؿوبسُ يا يؼت ؿٌبػيصدس هجلِ ، وِ غ، چالَع(ي: جٌگل الليغالؼِ هَسد)ه يتاص جٌگل

 ػت.ا چبح ؿذُ 1389

، وِ  ِ سؿذيپتَع دس هشاحل اٍليػِ گًَِ اوال يهماٍهت تِ ؿَس ياتياسص. ًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 16

 ػت.ا چبح ؿذُ 1392، دس ػبل  جٌگلپظٍّؾ ّبي ػلَم ٍ فٌبٍسي چَة ٍ دس هجلِ ثشاي چبح 

دس هجلِ ، وِ  افشا وشوَ يتزسّا يت تِ خـىيٍ حؼاػ يشُ ايسفتاس رخ. ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 17

 ػت.ا چبح ؿذُ 1392ػبل  ،3ؿوبسُ ،  چَب داًـگاُ تْشاى يجٌگل ٍ فشآٍسدُ ّا

 .E.camaldulensis,E) پتَعيهماٍهت ػِ گًَِ اوال ياتياسص. ًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 18

microtheca, E.salignaدس هجلِ وِ  ي،ـگاّيآصها ظيتحت ؿشا نيولؼ ذيسؿذ تِ ًوه ولش ِي( دس هشاحل اٍل

 ػت.ا چبح ؿذُ 1393ػبل  ،2ؿوبسُ ،  پظٍّؾ ّاي ػلَم ٍ فٌاٍسي چَب ٍ جٌگل

اثش صهاى ّشع ثب ػٌَاى  ييتحت ساٌّوب ييبى ًبهِ داًـجَيب. ًَيؼٌذُ دٍم همبلِ ػلوي پظٍّـي هؼتخشج اص پ19

دس هجلِ چبح  يوِ ثشا ،هختلف ي( تلٌذهاصٍ دس دٍسُ ّا9+0لخت ) ـِيس يٍ سؿذ ًْال ّا يتش صًذُ هاً ـِيس

 ػت.ا چبح ؿذُ 1395، ػبل  پظٍّؾ ّاي ػلَم ٍ فٌاٍسي چَب ٍ جٌگل

وـت تش  ظيٍ هح ياّيسؿذ گ يوٌٌذُ ّا نيشات تٌظاث. ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 20

دٍفللٌاهِ دس  ياـِيدس وـت دسٍى ؿ Prunus mahelabؿذى  ياـِيؿ ضاىيٍ واّؾ ه ييصاؿاخؼاسُ

 ػت.ا چبح ؿذُ 1395ػبل  شاىيا يٍ جٌگل يهشتؼ اّاىيٍ اكالح ًظاد گ هيطًت ماتيتحم
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 Acerدس تزٍس گًَِ  يخَاب تزس ٍ تْثَد جَاًِ صً غلثِ تشًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى . 21

monspessulanum sub. turcumanicum  ، ِػبل  ،3، ؿوبسُ 69دٍسُ  چَة، يِ جٌگل ٍ فشآٍسدُ ّبيدس ًـشو

 ػت.ا چبح ؿذُ 1395

سٍؿٌِ تاج پَؿؾ تش سؿذ ٍ  يّاي داخل اثش اًذاصُ ٍ هَلؼيتثب ػٌَاى  يپظٍّـ يًَيؼٌذُ دٍم همبلِ ػلو. 22

، جلذ 2تحميمبت جٌگل ٍ صٌَثش ايشاى، ؿوبسُ دس هجلِ وِ ، ّاي تلٌذهاصٍ، ؿيشداس ٍ تَػىا يياللي هاًي ًْال ذُصً

 ػت.ا چبح ؿذُ 1396، ػبل 25

ٍ  يتش سيـِ صاي ياوؼيٌ يٍ تيواسّا ياثش صهاى جوغ آٍسثب ػٌَاى  يپظٍّـ ي. ًَيؼٌذُ چْبسم همبلِ ػلو23

تحميمبت جٌگل ٍ صٌَثش ايشاى، دس هجلِ وِ (، Cerasus mahelabحلة )چَب ػخت ه يتَليذ ًْال اص للوِ ّا

 ػت.ا چبح ؿذُ 1396، ػبل 25، جلذ 3ؿوبسُ 

ّاي  ًْال يهاً تزس، سؿذ ٍ صًذُ يصً تش جَاًِ يؿَس  شيتأث. ًَيؼٌذُ دٍم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 24

 يدس ًـشيِ جٌگل ٍ فشآٍسدُ ّبوِ ، ٍ گلخاًِ ُـگايآصها ظي( دس دٍ ؿشاPaulownia fortunei) يفَستًَ ايپالًَ

 ػت.ا چبح ؿذُ 1395ػبل ، 4، ؿوبسُ 70دٍسُ  چَة،

اثش سلاتت سيضٍػفشي تش تغييشات فللي فؼاليت ٍيظُ ٍ هغلك . ًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 25

، ػبل 1، جلذ 4ؿوبسُ  ،ٌگل ج هجلِ پظٍّؾ ٍ تَػؼِوِ دس اٍسُ اص دس وـت خالق ٍ آهيختِ تلٌذهاصٍ ٍ پلت، 

 ػت.ا ؿذُ چبح 1397

ذ فؼفاتاص دس سلاتت ياػ يظُيت هغلك ٍ ٍيفؼال يشات فللييتغًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى . 26

، 6ؿوبسُ  ،خبن  يؼت ؿٌبػيِ صيًـشوِ دس دس وـت خالق ٍ آهيختِ،  تلٌذهاصٍ ٍ پلت يّاًْال يضٍػفشيس

 ػت.ا ؿذُچبح  1397، ػبل 1جلذ 

-جٌگل يػٌ يّادس عثمِ يچَت يّاشات تٌَع گًَِييسًٍذ تغ. ًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى 27

، 6ؿوبسُ  ، شاىيا يؿٌبػ ثَمِ يًـشوِ دس ، ، ؿشق اػتاى گلؼتاىي دس هٌغمِ لپاىيا ٍ صستيواج تشٍػ يّايواس

 ػت.ا چبح ؿذُ 1397، ػبل 11جلذ 

هاًي، سؿذ ٍ تشخي كفات اثشات سعَتت خان ٍ وَد اٍسُ تش صًذُػلوي پظٍّـي ثب ػٌَاى  . ًَيؼٌذُ دٍم همبل28ِ

  اػت.  ؿذُ بحچ 1397 صهؼتبى 4ؿوبسُ  چَة، يّبوِ دس ًـشيِ جٌگل ٍ فشآٍسدُ، فيضيَلَطيه ًْال صستيي
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 اًگليؼي يپظٍّـ –ي( هماالت ػلوّـ

 . Tabari, M.; Jalali, G. A.; Ali-Arab, A. R. and Ghanbari, M.     . Restoration of oak forests in 

soils compacted by human and livestock. Pakistan Journal of Biological Sciences,    ( ):     -    . 

 

 . Jalali, G. A.; Ali-Arab, A. R.; Tabari, M.; Akbarinia, M. and Hosseini, S. M.     . Effect of 

sowing depth on performance of Quercus castaneifolia seedling at different levels of canopy cover. 

Pakistan Journal of Biological Sciences,    ( ):     -    . 

 

 . Salehi, A.; Tabari, M.; Mohammadi, J. and Ali-Arab, A. R.     . Growth of black Locust trees 

irrigated with municipal effluent in green space of south of Tehran. Research Journal of environmental 

sciences,   ( ):     –    . 

 

 . Tabari, M.; Salehi, A. and Ali-Arab, A. R.     . Effects of wast water application on heavy 

metals (Mn, Fe, Cr, and Cd) contamination in a black Locust stand in semi-arid zone of Iran. Asian 

Journal of Plant Sciences,   ( ):     –    . 
 

 . Tabari, M.; Salehi, A.; Mohammadi, J. and Ali-Arab, A. R.     . Heavy Metal Contamination of 

Zn, Cu, Ni and Pb in Soil and Leaf of Robinia pseudoacacia Irrigated with Municipal Wastewater in 

Iran. In: Einschlag, F.S.G. (editor), Waste water- Evaluation and management. InTech. ISSBN:    -

   -   -   - ,    -    .  

 

 فاسػي يجيتشٍ – ي( هماالت ػلوٍ

هجلِ ، وِ دس لياستفاع ٍ عَل دسختاى ها يشياًذاصُ گ ياسّاساّىثب ػٌَاى  يجي. ًَيؼٌذُ ًخؼت همبلِ ػلوي تش1ٍ

 ػت.ا چبح ؿذُ 1389ثْبس  1، ؿوبسُ گلؼتبى يؼيٍ هٌبثغ طج يوـبٍسص هيالىتشٍ

-اثشات هثذا ٍ اًذاصُ تزس تش كفات هَسفَلَطيه تشي ّاي ًْال يهثب ػٌَاى  يجي. ًَيؼٌذُ دٍم همبلِ ػلوي تش2ٍ

 تبثؼتبى 2، ؿوبسُ ّبي طجيؼي ايشاىهجلِ اوَػيؼتن، وِ دس ( دس جٌگل لQuercus castaneifoliaَُػالِ تلٌذهاصٍ )

 ػت.ا چبح ؿذُ 1392

تاثيش تؼتش واؿت ٍ لغش للوِ تش دسكذ سيـِ صايي اٍليِ ٍ تيَهغ ثب ػٌَاى  يجي. ًَيؼٌذُ ػَم همبلِ ػلوي تش3ٍ

 ػت.ا چبح ؿذُ 1393 تبثؼتبى 2، ؿوبسُ ؼيًـشيِ حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ طجي، وِ دس ًْالْاي افشا وشوَ

 

 ليهّاي ّوايؾ( ص

 Quercusاثشات اًذاصُ تزس تش جَاًِ صًي ٍ تٌيِ تزس تلٌذهاصٍ )ثب ػٌَاى  ثِ صَست ػخٌشاًي همبلِيه  . اسائ1ِ

castaneifolia C.A.Mey. َُاسديجْـت وشج(  24تب  22دس ّوبيؾ هلي جٌگل ) ؿوال ؿشق ايشاى. –( دس جٌگل ل

 ثب ّوىبسي دوتش هؼؼَد طجشي، دوتش وبهجيض اػپْجذي، دوتش هحوذػلي ّذايتي ٍ دوتش ػيذ غالهؼلي جاللي.

تشسػي سؿذ دسختاى دػت واؿت الاليا تحت تاثيش فاضالب ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 2

ًگشد هحوذي وِ دس ػويٌبس هلي ، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد طجشي ٍ دوتش جْبؿْشي دس جٌَب تْشاى

 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ هشًذ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1386اسديجْـت  27ٍ  26صيؼت ؿٌبػي )
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واستشد سٍؿْاي آًاليض سگشػيَى دس هذل ػاصي سؿذ ٍ ى ، ثب ػٌَاپَػتشيهمبلِ  ًَؿتي يهّوىبسي دس . 3

ٌطمِ اي هٌبثغ طجيؼي ٍ تَػؼِ پبيذاس دس ػشصِ ّبي ّوبيؾ ه وِ دسهٌْذع حؼيي ًبدسي ثب  هحلَل تَدُ جٌگلي

 ؿذُ اػت. اسائِ ٍ چبح ، داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًَس(1385اػفٌذ  17جٌَثي دسيبي خضس )

تاثيش عَالًي هذت آتياسي تا پؼاب فاضالب ؿْشي تْشاى تش  ثب ػٌَاى ؿفبّيهمبلِ . ّوىبسي دس ًَؿتي يه 4

، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد تحت جٌگل واسي واج تْشاى ؿيويايي خان –ٍيظگي ّاي فيضيىي 

داًـگبُ آصاد اػالهي  1386اسديجْـت  27ٍ  26طجشي ٍ دوتش جْبًگشد هحوذي وِ دس ػويٌبس هلي صيؼت ؿٌبػي )

 ٍاحذ هشًذ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

پزيش تَدُ ٍ واستشدّاي آى دس تـشيح اجضاء هذل اًؼغاف ى ، ثب ػٌَاپَػتشي همبلِ ًَؿتي يهّوىبسي دس . 5

ّوبيؾ هٌطمِ اي هٌبثغ  وِ دس هٌْذع حؼيي ًبدسي ٍ سٍيب ّذايتي صادُثب  تشآٍسد هجوَع سؿذ ٍيظُ سٍيـگاُ جٌگلي

ؿذُ  اسائِ ٍ چبح ، داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًَس(1385اػفٌذ  17طجيؼي ٍ تَػؼِ پبيذاس دس ػشصِ ّبي جٌَثي دسيبي خضس )

 اػت.

تجوغ ػٌاكش غزايي دس تشي دسختاى واج تْشاى، آتياسي ؿذُ ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيدس ًَؿتي يه ّوىبسي . 6

، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد طجشي ٍ دوتش جْبًگشد جٌَب تْشاىتا فاضالب ؿْشي دس فضاي ػثض 

ٍاحذ هشًذ( اسائِ ٍ چبح داًـگبُ آصاد اػالهي  1386اسديجْـت  27ٍ  26هحوذي وِ دس ػويٌبس هلي صيؼت ؿٌبػي )

 ؿذُ اػت.

تجوغ ػٌاكش غزايي دس تشي دسختاى الاليا، آتياسي ؿذُ تا ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 7

، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد طجشي،  دوتش جْبًگشد هحوذي جٌَب تْشاىفاضالب ؿْشي دس فضاي ػثض 

داًـگبُ  1387خشداد  21ٍ  20)لي سٍص جْبًي هحيط صيؼت يي وٌفشاًغ هٍ هٌْذع اؿشف آلبثشاتي، وِ دس دٍه

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

تاثيش آتياسي تا فاضالب ؿْشي تش خَاف تغزيِ اي خان ٍ تشي ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 8

دوتش جْبًگشد هحوذي، وِ دس   ٍ ، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد طجشيدسختاى جٌگل واسي ؿذُ الاليا

 داًـگبُ تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1386 ؿْشيَس 6تب  4دّويي وٌگشُ ػلَم خبن ايشاى 

تاثيش آتياسي تا فاضالب ؿْشي تش غلظت فلضات ػٌگيي دس ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 9

دّويي چْبسَد طجشي ٍ دوتش جْبًگشد هحوذي وِ دس ، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼتشي دسختاى الاليا

( تشثيت هذسعداًـگبُ  1385ؿْشيَس  9تب  7وٌفشاًغ ػشاػشي ٍ دٍهيي وٌفشاًغ ثيي الوللي صيؼت ؿٌبػي ايشاى )

 اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

تشسػي سؿذ دسختاى دػت واؿت واج تْشاى تحت تاثيش ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 10

، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد طجشي ٍ دوتش جْبًگشد هحوذي وِ دس فاضالب ؿْشي دس جٌَب تْشاى

داًـگبُ  1385ؿْشيَس  9تب  7چْبسدّويي وٌفشاًغ ػشاػشي ٍ دٍهيي وٌفشاًغ ثيي الوللي صيؼت ؿٌبػي ايشاى )

 تشثيت هذسع( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.
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تاثيش آتياسي تا فاضالب ؿْشي تش غلظت فلضات ػٌگيي دس ثب ػٌَاى  يهمبلِ پَػتش. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 11

، ثب هٌْذع آصادُ صبلحي، دوتش هؼؼَد طجشي ٍ دوتش جْبًگشد هحوذي وِ دس اٍليي ّوبيؾ تشي دسختاى واج تْشاى

 .( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػتتْشاىداًـگبُ  1385 اػفٌذ 1تب  ثْوي 28ٍ ًوبيـگبُ تخصصي هٌْذػي هحيط صيؼت )

اسصياتي تاثيش هيىشٍوليواي داهٌِ ّاي ؿوالي ٍ جٌَتي تش ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 12

وِ  بىيويا.. ػل تيحج، ثب هٌْذع جٌگلىاسي گًَِ صستيي )هغالؼِ هَسدي جٌگل واسي ّضاسپيچ اػتاى گلؼتاى(

داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ  1391اسديجْـت  29)ػَهيي ّوبيؾ ثيي الوللي تغييش اللين ٍ گبّـٌبػي دسختي دس 

 طجيؼي ػبسي( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

تشسػي ػىغ الؼول دٍ گًَِ اواليپتَع تِ ؿَسي حاكل اص ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 13

، ًَس بميپ ذُيٍح ي ٍ دوتشػبهشُ ّبؿو ذُيػ، ثب هٌْذع ايّاي ولشيذ ػذين ٍ ولشيذ ولؼين دس وـت هاػًِوه

داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ  1391اسديجْـت  29)ػَهيي ّوبيؾ ثيي الوللي تغييش اللين ٍ گبّـٌبػي دسختي وِ دس 

 هٌبثغ طجيؼي ػبسي( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

ُ هاًي ًْالْاي تزسواسي ؿذتاثيش اًذاصُ سٍؿٌِ تش سؿذ ٍ صًذُثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 14

 ،يخؼشٍ ثبلت طبلجدوتش  ،يسحوبً ييساهدوتش  ،يػزسا هحج، ثب هٌْذع هاصًذساى-تلٌذهاصٍ دس جٌگل چوؼتاى

 1391اسديجْـت  29)ػَهيي ّوبيؾ ثيي الوللي تغييش اللين ٍ گبّـٌبػي دسختي ي، وِ دس حيرث يوشهؼلهٌْذع 

 داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي ػبسي( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

ػالِ  8ّاي ّاي سٍيـي ًْالاثش سٍؽ واؿت تش ٍيظگيثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 15

 ،يخؼشٍ ثبلت طبلجدوتش  ،يسحوبً ييساهدوتش  ،يػزسا هحج، ثب هٌْذع هاصًذساى  -تلٌذهاصٍ دس جٌگل چوؼتاى

 1391اسديجْـت  29)ٌبػي دسختي ػَهيي ّوبيؾ ثيي الوللي تغييش اللين ٍ گبّـي، وِ دس حيرث يوشهؼلهٌْذع 

 داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي ػبسي( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

، ثب اثش ًَس تش سؿذ ًْالْاي تلٌذهاصٍ دس جٌگل ّاي خضسيثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 16

ػَهيي ّوبيؾ ي، وِ دس حيرث يؼلوشههٌْذع  ،يخؼشٍ ثبلت طبلجدوتش  ،يسحوبً ييساهدوتش  ،يػزسا هحجهٌْذع 

داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي ػبسي( اسائِ  1391اسديجْـت  29)ثيي الوللي تغييش اللين ٍ گبّـٌبػي دسختي 

 ٍ چبح ؿذُ اػت.

، اثشات جٌگل واسي التلادي تش تٌَع صيؼتي ٍ هحيظ صيؼتثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 17

ّوذاى( اسائِ ٍ چبح  1392آثبى  9) ّوبيؾ هلي پظٍّـْبي هحيط صيؼت ايشاى، وِ دس صَهِ سٍؿي صادُهؼثب هٌْذع 

 ؿذُ اػت.

، ثب هٌْذع اثشات جٌگلْا ٍ جٌگل واسي تش هحيظ صيؼتثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 18

 ّوذاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1392ى آثب 9) ّوبيؾ هلي پظٍّـْبي هحيط صيؼت ايشاى، وِ دس هؼصَهِ سٍؿي صادُ

هٌاػة تشيي سٍؽ ّاي جوغ آٍسي تزس تلَط تشاي تَليذ ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 19

وـبٍسصي ٍ هٌبثغ  ياٍليي ّوبيؾ ػشاػش، ثب هٌْذع احؼبى ثبصًٍذ، وِ دس ًْال ٍ احياء سٍيـگاّْاي جٌگلي ايشاى

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1392ثْوي  10) طجيؼي پبيذاس
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، ثب تشسػي سٍؽ ّاي آهادُ ػاصي ٍ ًگْذاسي تزٍس تلَطثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 20

تْشاى( اسائِ ٍ  1392ثْوي  10) وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي پبيذاس ياٍليي ّوبيؾ ػشاػشهٌْذع احؼبى ثبصًٍذ، وِ دس 

 چبح ؿذُ اػت.

، ثب تشسػي سٍؽ ّاي آهادُ ػاصي ٍ ًگْذاسي تزٍس تلَطثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيي يه . ّوىبسي دس ًَؿت21

تْشاى( اسائِ ٍ  1392ثْوي  10) وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي پبيذاس ياٍليي ّوبيؾ ػشاػشهٌْذع احؼبى ثبصًٍذ، وِ دس 

 چبح ؿذُ اػت.

 يهاًتش سؿذ ٍ صًذُ يهىاً تيهَلؼاثش اًذاصُ سٍؿٌِ ٍ ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 22

 يػل ٍ هٌْذع ضوبسيپظهبى پشّدوتش  ،ياحوذ ػجذاللْ، ثب هٌْذع هؼتذلِ يدس جٌگلْا يچَت يگًَِ ّا يصادآٍس

 25) يدسخت يٍ گبّـٌبػ يطيهح ؼتيص يچبلـْب يالولل ييوٌفشاًغ ث ييچْبسه، وِ دس پَسهلىـبُ ياوجش هحوذػل

 ح ؿذُ اػت.( اسائِ ٍ چبػبسي 1392 اسديجْـت

خان  يىشٍتيتش تٌفغ ه يهىاً تياثش اًذاصُ سٍؿٌِ ٍ هَلؼثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 23

، پَسهلىـبُ ياوجش هحوذػل يػل ٍ هٌْذع ضوبسيپظهبى پشّدوتش  ،ياحوذ ػجذاللْ، ثب هٌْذع دس جٌگل ؿلت والتِ

ػبسي(  1392اسديجْـت  25) يدسخت يٍ گبّـٌبػ يطيهح ؼتيص يچبلـْب يالولل ييوٌفشاًغ ث ييچْبسهوِ دس 

 اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.

اػتاى اكفْاى ٍ  يْايجٌگلىاس تيٍضؼ ياجوال يتشسػثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 24

 يوٌفشاًغ هل ييّفتو، وِ دس  يبًيثْوي و ٍ دوتش يفيؿش حِيهل، ثب هٌْذع هماتلِ تا هـىالت هَجَد يساّىاسّا

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1392خشداد  1) ؼتيص طيهح يسٍص جْبً

سٍؿْاي هثاسصُ تا ػلفْاي ّشص دس جٌگلىاسيْا ٍ ًْالؼتاًْاي ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 25

 يٍ گبّـٌبػ يطيهح ؼتيص يچبلـْب يالولل ييوٌفشاًغ ث ييچْبسه، وِ دس يهؼصَهِ صالح، ثب هٌْذع جٌگلي

 ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.ػبسي 1392 اسديجْـت 25) يدسخت

همايؼِ سؿذ ٍ ػولىشد ًْالْاي سيـِ لخت ٍ گلذاًي ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 26

 يالولل ييوٌفشاًغ ث ييچْبسهي، وِ دس هؼصَهِ صالح، ثب هٌْذع تلٌذهاصٍ دس جٌگل ؿلت والتِ گشگاى

 ػبسي( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1392اسديجْـت  25) يدسخت يـٌبػٍ گبّ يطيهح ؼتيص يچبلـْب

 يـيسٍ يْايظگيٍ ٍ ذيًَع گلذاى تش ساًذهاى تَل شيتاثثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 27

 1) ؼتيص طيهح يسٍص جْبً يوٌفشاًغ هل ييّفتولَ، وِ دس يثب هٌْذع هؼظوِ هصطفتلٌذهاصٍ  ىؼالِي يًْالْا

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1392ت جْـياسد

دس  ىؼالِي يًْالْا يهاًتش صًذُ IBAهختلف  يغلظتْا شيتاثثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 28

ٍ  يهٌْذػ يهل ؾيّوب ييدٍه، وِ دس يغالهشضب گَدسصهٌْذع ٍ  ييحيصّشُ جؼفش ، ثب هٌْذع كٌَتش وثَدُ

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1393ثْوي  26) ذاسيپب يؼيٌبثغ طجٍ ه ؼتيص طيهح ،يوـبٍسص تيشيهذ
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 يواؿت هختلف تش استفاع ٍ لغش ًْالْا يتؼتشّا شيتاثثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 29

 يهل ؾيّوب ييدٍه، وِ دس يغالهشضب گَدسصهٌْذع ٍ  ييحيصّشُ جؼفش ، ثب هٌْذع دس كٌَتش وثَدُ ىؼالِي

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1393ثْوي  26) ذاسيپب يؼيٍ هٌبثغ طج ؼتيص طيهح ،يوـبٍسص تيشيهذٍ  يهٌْذػ

تاثيش ؿَسي تش لَُ ًاهيِ ٍ ؿاخق تٌيِ تزس ٍ جَاًِ صًي تزٍس ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 30

وٌفشاًغ هلي وـبٍسصي پبيذاس هحيط  ، وِ دسيذ احؼبى ػبداتيدوتش ػٍ  خي، ثب هٌْذع ّبجش ؿپالًَيا فَستًَي

 وَّذؿت( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1394جْـت ياسد 16) صيؼت ٍ تَػؼِ سٍػتبيي

، تاثيش ؿَسي تش صًذُ هاًي ٍ سؿذ ًْال ّاي پالًَيا فَستًَيثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 31

ًغ هلي وـبٍسصي پبيذاس هحيط صيؼت ٍ تَػؼِ وٌفشا، وِ دس يذ احؼبى ػبداتيدوتش ػٍ  خيثب هٌْذع ّبجش ؿ

 وَّذؿت( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1394جْـت ياسد 16) سٍػتبيي

 يّاًْال يٍ استفاػ يتش سؿذ لغش يهلٌَػ ثاىيػا شيتاثثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 32

هٌبثغ  ،يػلَم وـبٍسص جيتَػؼِ ٍ تشٍ يّـپظٍ يوٌگشُ ػلو ييدٍه، وِ دس يٌت ًظبفتي، ثب هٌْذع صتلٌذهاصٍ ىؼالِي

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1394 يد 19) ؼتيص طيٍ هح يؼيطج

 يّاًْال يٍ استفاػ يتش سؿذ لغش يهلٌَػ ثاىيػا شيتاثثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 33

هٌبثغ  ،يػلَم وـبٍسص جيتَػؼِ ٍ تشٍ يٍّـپظ يوٌگشُ ػلو ييدٍه، وِ دس يٌت ًظبفتي، ثب هٌْذع صافشا پلت ىؼالِي

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1394 يد 19) ؼتيص طيٍ هح يؼيطج

يىؼالِ  يًْالْا يٍ لغش يتش سؿذ استفاػ ياثش تٌؾ خـىثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 34

تَػؼِ  ين ٍ هٌْذػيش اللييتغ يؾ هليّوب ييَه، وِ دس ػيپَس ٍ دوتش ػيذاحؼبى ػبدات ي، ثب هٌْذع ػوبًِ ًمصستيي

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1395هشداد  21) يؼيطج َ هٌبثغيذاس وـبٍسصيپب

يىؼالِ  يًْالْا ؿاخِتش ػغح تشي ٍ عَل  ياثش تٌؾ خـىثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 35

 ين ٍ هٌْذػيش اللييتغ يؾ هليّوب ييَه، وِ دس ػيبداتٍ دوتش ػيذاحؼبى ػ يالْبم اوبت، ثب هٌْذع يػشٍ خوشُ ا

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1395هشداد  21) يؼيطجَ هٌبثغ يذاس وـبٍسصيتَػؼِ پب

يىؼالِ  يًْالْا يٍ لغش يتش سؿذ استفاػ ياثش تٌؾ خـىثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 36

 ين ٍ هٌْذػيش اللييتغ يؾ هليّوب ييَه، وِ دس ػيٍ دوتش ػيذاحؼبى ػبدات ي، ثب هٌْذع الْبم اوبتيػشٍ خوشُ ا

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1395هشداد  21) يؼيَ هٌبثغ طجيذاس وـبٍسصيتَػؼِ پب

يىؼالِ  يًْالْا يٍ لغش يتش سؿذ استفاػ ياثش تٌؾ خـىثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 37

 ين ٍ هٌْذػيش اللييتغ يؾ هليّوب ييَه، وِ دس ػيٍ دوتش ػيذاحؼبى ػبدات يٌْذع الْبم اوبت، ثب هيػشٍ خوشُ ا

 تْشاى( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت. 1395هشداد  21) يؼيٍ هٌبثغ طج يذاس وـبٍسصيتَػؼِ پب

ٌذهاصٍ تل يًْالْا يتش سؿذ ٍ صًذُ هاً ية گًَِ ايش تشويتاثثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 38

ؾ يّوب ييوپَسهلىـبُ، وِ دس ّفت ياوجش هحوذػل يٍ هٌْذع ػل ي، ثب هٌْذع خبلذ ًيبصدس ػال دٍم واؿت

 ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.تْشاى 1396 يد 6ذاس )يٍ تَػؼِ پب يؼت، اًشطيط صيهح يػشاػش
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ٍ  ياللييپلت، تَػىا تلٌذهاصٍ،  يًْالْا يسؿذ ٍ صًذُ هاًثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشي. ّوىبسي دس ًَؿتي يه 39

 ياوجش هحوذػل يٍ هٌْذع ػل ي، ثب هٌْذع خبلذ ًيبصيجٌگلىاسش فاكلِ واؿت دس ػال دٍم يآصاد تحت تاث

( اسائِ ٍ چبح تْشاى 1396 يد 6ذاس )يٍ تَػؼِ پب يؼت، اًشطيط صيهح يؾ ػشاػشيّوب ييوپَسهلىـبُ، وِ دس ّفت

 ؿذُ اػت.

اثش ػايثاى هلٌَػي تش استفاع ٍ كفات سٍيـي اًذام َّايي ثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيّوىبسي دس ًَؿتي يه . 40

ّوبيؾ  يثب هٌْذع حويذسضب ثبساًي ٍ دوتش ّبؿن حجـي، وِ دس ًْوي ّاي داغذاغاى دس فلل سٍيؾ اٍل،ًْال

 ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.تْشاى 1397آثبى  22ػشاػشي وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي پبيذاس )

ّاي داغذاغاى دس هاًي ًْالاثش ػايثاى هلٌَػي تش صًذُثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيه . ّوىبسي دس ًَؿتي ي41

ّوبيؾ ػشاػشي وـبٍسصي ٍ هٌبثغ  يثب هٌْذع حويذسضب ثبساًي ٍ دوتش ّبؿن حجـي، وِ دس ًْوي فلل سٍيؾ اٍل،

 ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.تْشاى 1397آثبى  22طجيؼي پبيذاس )

ّاي هاًي ًْالصًي تزس ٍ سؿذ ٍ صًذُواسّاي وٌتشل ؿذت ًَس تش جَاًِاثش تي. اسائِ همبلِ ؿفبّي ثب ػٌَاى 42

 ، ثب هٌْذع ّبجش ؿيخ ٍ دوتش ػيذ احؼبى ػبداتي، پالًَيا فَستًَي دس فلل سٍيؾ اٍل

استثاط اتؼاد للوِ سيـِ دسخت پالًَيا فَستًَي تا ٍيظگيْاي . ّوىبسي دس ًَؿتي يه همبلِ پَػتشي ثب ػٌَاى 43

ّب ٍ پبلًَيب، فشصتٍ صٌؼت ًخؼتيي ّوبيؾ هلي وبؿت وِ دس  ،، ثب هٌْذع هبسيِ ًَدًُْال يىؼالِ آىسٍيـي 

 گشگبى( اسائِ ٍ چبح گشديذ.  1398اسديجْـت  4)ّب چبلؾ

 

 يي الوللي تّوايؾ ّاي ( ح

 The effect of shade treatments on Cupressus arizonica in، ثب ػٌَاىپَػتشيهمبلِ  يه ًَؿتي سي دس. ّوىب1

juvenile stage  ًيب ٍ  ي، دوتش هؼلن اوجشيدوتش هؼؼَد طجش، يجالل يدوتش ػيذ غالهؼلػيذ هحؼي حؼيٌي،  دوتشثب

 X. European ecologicalتشويِ ) 2005َاهجش ػبل ً 3تب  8وِ دس دّويي وٌگشُ اوَلَطي اسٍپب ) يهٌْذع يذاهلل سػَل

congress, Organized by European ecological federation, Turkish ecological society and Ege University ) ِاسائ

 ؿذُ اػت.ٍ چبح 

 Growth and nutrient elements accumulation in leaf of pinus، ثب ػٌَاىپَػتشيهمبلِ  يه ًَؿتي ّوىبسي دس. 2

eldarica Medw. trees irrigated with municipal effluents  ي ٍ دوتش دوتش هؼؼَد طجشهٌْذع آصادُ صبلحي، ثب

 Utilisation of diversity in land use systems: sustainable andدس هجوَػِ همبالت ّوبيؾوِ  جْبًگشد هحوذي

organic approaches to meet human needs ( وـَس آلوبىWitzenhausen )اسائِ ٍ  2007ػبل  اوتجش 11تب  9 تبسيخ دس

 ؿذُ اػت.چبح 

 Comparative seed morphology of prunus avium in northثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيه ّوىبسي دس ًَؿتي ي. 3

of Iran،  وِ دس ٍ دوتش صّشا وشيويبى ػيذ احؼبى ػبداتيم ؿبيؼتِ، دوتش وبهجيض اػپْجذي، دوتش اػالثب هٌْذع ،

  Conservation and development strategies for endangered species withّوبيؾ ثيي الوللي ثب ػٌَاى 

emphasis on Yew (Taxus baccata)  (1  ِاسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.گشگبى 2019ه ) 
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 Leaf chlorophyll content variation in differentثب ػٌَاى  همبلِ پَػتشيه ّوىبسي دس ًَؿتي ي. 4

provenances of wild cherry seedlings under drought stress،  م ؿبيؼتِ، دوتش وبهجيض اػالثب هٌْذع

 Conservation andّوبيؾ ثيي الوللي ثب ػٌَاى ، وِ دس ٍ دوتش صّشا وشيويبى ػيذ احؼبى ػبداتياػپْجذي، دوتش 

development strategies for endangered species with  emphasis on Yew (Taxus baccata)  (1  ِ2019ه 

 ( اسائِ ٍ چبح ؿذُ اػت.گشگبى

 

 : يػلو يّايٍ ػخٌشاً يآهَصؿ يّااسگاُوط( 

 دٍسُ( 4) يػلو يّببى اًجوييظُ داًـجَي،  SPSSٍ يـشفتِ ًشم افضاس آهبسيٍ پ يهمذهبت يآهَصؿوبسگبُ . 1

  يػلو يّببى اًجوييظُ داًـجَي، ٍيثزس دسختبى جٌگل يجوغ آٍس يوبسگبُ آهَصؿ. 2

 دس گشگبىاػتبى گلؼتبى  يوبسظُ وبسؿٌبػبى اداسات جٌگليٍ، يصٌؼت يوبسصساػت چَة ٍ جٌگل ي. وبسگبُ آهَصؿ3

  دس اَّاص ـىش خَصػتبىيظُ وبسؿٌبػبى ؿشوت تَػؼِ ًيب، ٍيدسخت پبلًَ ي، وبؿت ٍ ًگْذاسيهؼشف ي. وبسگبُ آهَصؿ4

  بد هؼىي وـَس دس تْشاىياسؿذ ثٌظُ وبسؿٌبػبى يب، ٍيدسخت پبلًَ ي، وبؿت ٍ ًگْذاسيهؼشف . وبسگبُ آهَصؿي5

ؿْشػتبى آق  ياػاله يٍ اػضبء ؿَسا بساىيدّ، يثْشُ ثشداساى هشاتغ، جَاهغ هحلظُ ي، ٍي صساػت چَةوبسگبُ آهَصؿ. 6

  لال

 دس داًـىذُ ػلَم جٌگل داًـگبُ گشگبى يـيآصهب يّبطشح يل ًبپبساهتشيِ ٍ تحليثب هَضَع تجض يػلو ي. ػخٌشا7ً

ٍ هٌبثغ  يذ داًـگبُ ػلَم وـبٍسصياػبت يدس ػبػت فشٌّگ يوبػاجت يّبِيثب هَضَع استمبء ػشهب يػلو ي. ػخٌشا8ً

 گشگبى يؼيطج

 دسختبى ْبلً ويفي اػتبًذاسدّبي تْيِ لضٍم ٍ ًْبل ويفيت ثشسػي ّبيؿبخص ٍ هؼيبسّب. ػخٌشاًي ػلوي ثب هَضَع 9

 دس داًـىذُ ػلَم جٌگل داًـگبُ گشگبى ايشاى دس جٌگلي

. وبسگبُ آهَصؿي تَليذ ًْبل پبلًَيب دس ًخؼتيي ّوبيؾ هلي وبؿت ٍ صٌؼت پبلًَيب دس جٌگل ؿصت والتِ داًـگبُ 10

 ي گشگبىػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼ

 

 افتِيخاتوِ  ييداًـجَ يّااى ًاهِيپا ييساٌّوا( ي

تش  ياسيآت يٍ دٍسُ ّا ـِياثشات ّشع س، ثب ػٌَاى لَهؼظوِ هصطفي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ 1

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي  1392ؿْشيَس  30وِ دس تبسيخ  تلٌذهاصٍ ىؼالِي يًْالْا يـيسٍ يْايظگيٍ ٍ ذيساًذهاى تَل

 ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

تزس تلَط  تيفيتش و ياثش واّؾ سعَتت داخل، ثب ػٌَاى احؼبى ثبصًٍذ. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ 2

 دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت. 1392 اػفٌذ 26وِ دس تبسيخ  َليداسهاصٍ ٍ ٍ ،يشاًيا

ٍ ؿذت ًَس  يهىاً تياثش اًذاصُ سٍؿٌِ، هَلؼ، ثب ػٌَاى ي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ احوذ ػجذالل3ْ

ػال واؿت دس جٌگل  ييدس ًخؼت ياللييٍ تَػىا  شداسيتلٌذهاصٍ، افشا ؿ يًْالْا يتش سؿذ ٍ صًذُ هاً يًؼث

 دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت. 1393آرس  12وِ دس تبسيخ  ؿلت والتِ گشگاى
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تش سؿذ ٍ  يىيًْال ٍ هالچ پالػت تيفياثشات و، ثب ػٌَاى ي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ هؼصَهِ صالح4

دس داًـگبُ ػلَم  1393آرس  25وِ دس تبسيخ ل ؿلت والتِ اػتاى گلؼتاى تلٌذهاصٍ دس جٌگ يجٌگلىاس يهاًصًذُ

 وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

 ـِيواؿت هختلف تش س يٍ تؼتشّا واسّاياثش تاػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ صّشُ جؼفش يحيي، ثب ػٌَاى . 5

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي  1394ؿْشيَس  28وِ دس تبسيخ  كٌَتش وثَدُ دس ىؼالِيًْال  يـيسٍ يْايظگيللوِ ٍ ٍ ييصا

 ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

ٍ سؿذ  يتش جَاًِ صً ثاىيٍ ػا يؿَس يواسّاياثش ت. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ّبجش ؿيخ، ثب ػٌَاى 6

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ  1394آثبى  18وِ دس تبسيخ ي فَستًَ ايپالًَ يًْالْا ِياٍل

 اػت.

 يتش سؿذ ٍ صًذُ هاً ثاىيهختلف ػا يواسّاياثش ت، ثب ػٌَاى يٌت ًظبفتي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ص7

صي ٍ هٌبثغ طجيؼي دس داًـگبُ ػلَم وـبٍس 1394ثْوي  13وِ دس تبسيخ  اٍل ؾيپلت ٍ تلٌذهاصٍ دس فلل سٍ يًْالْا

 گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

ٍ ؿذت ًَس  يهىاً تياثش اًذاصُ سٍؿٌِ، هَلؼ، ثب ػٌَاى يهَػَ ييحؼ ذيػ. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ 8

ػال واؿت دس جٌگل ؿلت  ييتلٌذهاصٍ، افشا پلت ٍ صتاى گٌجـه دس ًخؼت يًْالْا يتش سؿذ ٍ صًذُ هاً يًؼث

 دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت. 1394ثْوي  13س تبسيخ وِ د والتِ گشگاى

 يـيسٍ يْايظگيٍ ٍ يتش صًذُ هاً يتٌؾ خـىاثش پَس، ثب ػٌَاى  ي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ػوبًِ ًم9

دس داًـگبُ ػلَم  1395تبثؼتبى  وِ دسؾ اٍل، يهختلف دس فلل سٍ يوَددّ يواسّايي دس تيىؼالِ صستي يًْالْا

 وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

تش سؿذ ٍ  يػغَح هختلف تٌؾ خـىاثش  يتشسػ، ثب ػٌَاى ي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ الْبم اوبت10

ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي  دس داًـگبُ 1395وِ دس تبثؼتبى ( ، Thuja orientalis) يػشٍ خوشُ ا يًْالْا يصًذُ هاً

 گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

 ِيػَاهل هَثش تش سؿذ ٍ اػتمشاس اٍل ياثش تشخ ي، ثب ػٌَاى ثشسػيبصيخبلذ ً. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ 11

 ثْويوِ دس ، ٍ آصاد دس جٌگل ؿلت والتِ گشگاى ياللييتلٌذ هاصٍ، پلت، تَػىا  ختِيخالق ٍ آه يّا يواس جٌگل

 دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت. 1396

اثش ػغَح هختلف سعَتت خان تش سؿذ ٍ  يتشسػ، ثب ػٌَاى يبصي. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ خبلذ 12ً

وـبٍسصي ٍ هٌبثغ  دس داًـگبُ ػلَم 1396وِ دس ثْوي ، هختلف وَد اصتِ يواسّايچٌاس تحت ت يّا ًْال يهاً صًذُ

 طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

-تش سؿذ ٍ صًذُ يٍ وَددّ يهلٌَػ ثاىياثش ػا، ثب ػٌَاى ذسضب ثبساًييحو. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ 13

ع دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفب 1397 ؿْشيَسوِ دس ، اٍل ؾيداغذاغاى دس فلل سٍ يًْالْا يهاً

 ؿذُ اػت.
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، ثب ػٌَاى حوذيبىاذسضب حوهپبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ دوتش وبهجيض اػپْجذي(  وشاُ ثبّهـتشن )اػتبد ساٌّوبي . 14

 دس تلٌذهاصٍ تشي هَسفَلَطيه كفات ٍ سؿذ تش هادسي پايِ ٍ تزس هثذأ اثشات ٍ سٍيـي كفات پزيشيٍساثت تشسػي

 ع ؿذُ اػت.دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفب 1398 ؿْشيَسوِ دس ،  ّيشواًي ّايجٌگل

 َّسهَى، عثيؼي هالچ، آتياسي دٍسُ اثش، ثب ػٌَاى ػشاييبصيبس ػَخته. اػتبد ساٌّوبي پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ 15

دس داًـگبُ ػلَم  1398 ؿْشيَسوِ دس ، چٌاس ّاي ًْال سؿذ ٍ هاًي صًذُ تش واؿت تؼتش ٍ اػيذ تَتشيه ايٌذٍل

 ع ؿذُ اػت.وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفب

 

 افتِيخاتوِ  ييداًـجَ يّاًاهِاىيهـاٍسُ پا( ن

دسختاى واج تْشاى ٍ  يسؿذ ٍ غلظت ػٌاكش هؼذً ، ثب ػٌَاى ياػتبد هـبٍس پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ آصادُ صبلح. 1

ع ؿذُ ت هذسع دفبيدس داًـگبُ تشث 1386وِ دس  ػثض جٌَب تْشاى يدس فضا يؿذُ تا فاضالب ؿْش ياسيآت ا،يالال

 اػت.

 يَگشافيضيتا ػَاهل ف يصادآٍس يّاساتغِ ػغح حفشُ، ثب ػٌَاى يذ ؿؼجبًيػؼًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ . اػتبد هـبٍس پبيبى2

 دفبع ؿذُ اػت. ت هذسعيتشثدس داًـگبُ  1387وِ دس  ًَؿْش  -غ يالل يدس هٌغمِ جٌگل ياّيٍ پَؿؾ گ

تلَط ٍ  يًْال ّا ييهَئ يّا ـِيسؿذ س ييايپَف پَس، ثب ػٌَاى يؿش ييبػويًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ اػتبد هـبٍس پبيبى. 3

 دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت. 1389وِ دس  تا اػتفادُ اص سٍؽ آگش يػشٍ ًمشُ ا

 افشا وشوَ يتزسّا يًٍ تْثَد جَاًِ ص يسعَتت يهحتَا، ثب ػٌَاى يغفبس صلَاتًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ اػتبد هـبٍس پبيبى. 4

 دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ اػت. 1390وِ دس 

دس ػِ گًَِ  يهماٍهت تِ ؿَس ياتياسص، ثب ػٌَاى يذُ ػبهشُ ّبؿويًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ػ. اػتبد هـبٍس پبيبى5

ـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع ؿذُ دس داًـگبُ ػلَم و 1390وِ دس  يغيٍ هح يـگاّيآصها ظيدس ؿشا پتَعياوال

 اػت.

 ياًذاصُ سٍؿٌِ ٍ ؿذت ًَس ًؼث ،ياثش سٍؽ جٌگل واس، ثب ػٌَاى يًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ػزسا هحجاػتبد هـبٍس پبيبى. 6

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ  1391وِ دس  چوؼتاى-تلٌذهاصٍ دس جٌگل ٍاص يًْالْا يفيٍ و يوو اتيتش خلَك

 شگبى دفبع ؿذُ اػت.طجيؼي گ

دس  يچَت يٍ تٌَع اػتمشاس گًَِ ّا يفشاٍاً، ثب ػٌَاى حؼيي لشثبًيًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ اػتبد هـبٍس پبيبى. 7

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع  1393وِ دس  ؿشق اػتاى گلؼتاى ييٍ صست ايتشٍػ يْايجٌگلىاس

 ؿذُ اػت.

)تزس(  يـي( ٍ صايـِ اي)للوِ ٍ وـت دسٍى ؿ يـيش سٍيتىث، ثب ػٌَاى يغالهشضب گَدسص يوتش. اػتبد هـبٍس سػبلِ د8

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گشگبى دفبع  1395وِ دس تبثؼتبى  ـگاُ ٍ گلخاًِيظ آصهايگًَِ هحلة دس ؿشا

 ؿذُ اػت.
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ٍ  يىيَلَطيضيات اوَفيتش خلَك يا ـِيسلاتت ساثشات ف پَس، ثب ػٌَاى يي ؿشيبػوي ي. اػتبد هـبٍس سػبلِ دوتش9

دس داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي  1396وِ دس صهؼتبى  تلٌذهاصٍ ٍ پلت  يّا ًًَْال  ـِيس يّا نيتشؿح آًض

 گشگبى دفبع ؿذُ اػت.

 

 ّاي اجشاييوويتِ( ل

 1396تب  1391گشگبى اص  يؼيغ طجٍ هٌبث يداًـگبُ ػلَم وـبٍسص يٍ اجتوبػ يفشٌّگ ي. هذيش حوبيت ٍ پـتيجب1ً

 .1393 تب 1390اص چَة ٍ جٌگل  يػلَم ٍ فٌبٍس يپظٍّـْب يپظٍّـ -يهجلِ ػلو ي. هذيش داخل2

 .1393تب  1391گشگبى اص  يؼيٍ هٌبثغ طج يپَستبل داًـىذُ ػلَم جٌگل داًـگبُ ػلَم وـبٍسصهذيش . 3

 .1393تب  1392اص  اػتبى گلؼتبى يؽ ػبلوٌٌذُ اص هشاوض ٍ هَػؼبت آهَص ذيگشٍُ ثبصدت دس ي. ػض4َ

  1396ؿْشيَس دس  داًـجَيبى وـَسؼبثمبت ػشاػشي لشآى ٍ ػتشت هػي ٍ دٍهيي ـتيجبًي پوويتِ  ؼئَله. 5

 تب 1397ص ا ّبب ٍ چبلؾّ، فشصتپبلًَيبوبؿت ٍ صٌؼت  ثب ػٌَاى هليّوبيؾ ًخؼتيي  بسگبُ ٍ ًوبيـگبُو. هؼئَل وويتِ 6

1398 

ّبي دس هؼشض ًَِگٍ تَػؼِ حفبظت اػتشاتظيْبي  ثب ػٌَاى يي الولليثثيؼت ٍ ؿـويي وٌفشاًغ  ـتيجبًيپهؼئَل وويتِ . 7

 1398تب  1397ص ا ويذ ثش ػشخذاسثب تب خطش

 

 ػويسّاي ٍ هـاٍسُّا ػلوي ضَيت دس وويتِػ( م

هٌبثغ  يّبدس ػشصِ يآتؾ ػَص يالولل ييث ؾيّوب ييهمبالت ًخؼت يداٍس يػلو ِتيٍ وو يدس پبًل تخصص تيػضَ .1

  يؼيطج

دس ؿشوت  1396هْش  19ػضَيت دس پبًل تخصصي ّوبيؾ ػلوي ثشسػي چبلـْبي جٌگلذاسي دس هٌبطك صٌؼتي، وِ دس  .2

 فَالد هجبسوِ اصفْبى ثشگضاس گشديذ.

 وبؿت اػتبى گلؼتبىهذيشيت جٌگلْبي دػت. ػضَيت دس پبًل تخصصي 3

 يؼيٍ هٌبثغ طج يوـبٍسص ذاسيپب تيشيدس هذ يداًؾ هحَس يا هٌطمِ ؾيهمبالت ّوب يداٍس يػلو تِيدس وو تيػضَ. 4

  بىگشّب ٍ فضبي ػجض داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي گذيشيت گلخبًِهدس وويتِ وبيٌذُ داًـىذُ ػلَم جٌگل ً. 5

ٍ   1394گشگبى دس  يؼيٍ هٌبثغ طج يداًـگبُ ػلَم وـبٍسص يجٌگلذاس ييداًـجَ ياًجوي ػلو ياػتبد هـبٍس فشٌّگ .5

1398. 

طشاحي ػَاالت آصهَى ٍسٍدي دوتشي تخصصي جٌگلـٌبػي ٍ اوَلَطي  دس وىبسي ثب ػبصهبى ػٌجؾ ٍ آهَصؽ وـَسّ. 6

 جٌگل

چَة ٍ  يػلَم ٍ فٌبٍس يدس هجالت هشتجط ثب ػلَم جٌگل ؿبهل هجلِ پظٍّـْبهتؼذد  يپظٍّـ يهمبالت ػلو يداٍس. 7

 چَة. يّبشاى ٍ هجلِ جٌگل ٍ فشآٍسدُيشاى، هجلِ جٌگل ايمبت جٌگل ٍ صٌَثش ايجٌگل، تحم

 ّبي ػلَم ٍ فٌبٍسي چَة ٍ جٌگل ّؾپظٍ. هذيش داخلي هجلِ 8
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 تخللي ّاي آهَصؿيؿشوت دس واسگاُ (ى

 َصؿي ثيي الوللي ثب ػٌَاى جٌگل ؿٌبػي ًضديه ثِ طجيؼت دس اوَػيؼتن ّبي هؼتذلِوبسگبُ آهشوت دس ؿ. 1

 سيضي ػوليبتيوبسگبُ آهَصؿي ثَدجِدس شوت ؿ .2

 وـت ثبفت پبلًَيب دس وبسگبُ آهَصؿي شوتؿ. 3

 يويالل شاتييهؼتذلِ دس تغ يثب ػٌَاى  حفبظت ٍ تَػؼِ جٌگلْب يالولل ييث يآهَصؿ ّبيوبسگبُدس شوت ؿ .4

 يػلَم وـبٍسص يدس داًـگبّْب يٌيوبسآفش ِيؼِ سٍحثب ػٌَاى  تَػ يوبسگبُ آهَصؿدس شوت ؿ. 5

 وبسگبُ آهَصؿي ًحَُ تذٍيي اػتبًذاسد هلي ايشاىدس شوت ؿ. 6
 

 


