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    همکار طرح مجری طرح موضوع طرح

اجرا و بهره برداری راه 

 های جنگلی

معاونت نظارت  باریس مجنونیاندکتر

راهبردی امور نظام 

 فنی)برنامه و بودجه(

Forest Road 
Manual Guideline 
for the Design 
Construction and 
Operation of Forest 
Roads 

Dr. Baris 
Majnounian 

Office of 
Deputy for 
Strategic 
Supervision 
Department of 
Technical 
Affairs 

بررسی سوانح در 

 کارهای جنگل

دفتر فنی بهره برداری  باریس مجنونیاندکتر

 هاسازمان جنگل

Study of forest 
work accident  

Dr. Baris 
Majnounian 

Cooperation of 
technical Forest 
 Harvesting 
Bureau forests 
and Ranges 
organization 

بررسی تغییرات فصلی 

سازی خاک  با مسلح

 ریشه درختان جنگلی

 

 از حمایت صندوق دکتراحسان عبدی

 فناوران و پژوهشگران

    کشور

Seasonal variations 
of soil 
reinforcement due 
to roots of forest 
trees                  

 

Dr. Ehsan 
Abdi 

Iran National 
Science 
Foundation 

تاثیر تثبیت کننده 

RPP های بر ویژگی

فیزیکی و مکانیکی 

 خاک

 

 طبیعی منابع دانشکده دکتراحسان عبدی

 تهران دانشگاه

Effects of RPP 
stabilizer on 
physical and 
mechanical 
properties of soil 

 

Dr. Ehsan 
Abdi 

Faculty of 
Natural 
Resources, 
University of 
Tehran 

تاثیر کوبیدگی خاک 

مسیرهای چوبکشی 

بر روی رشد نهال 

 درختان جنگلی

دکتر مقداد جور 

 غالمی

طبیعی  منابع دانشکده

 دانشگاه تهران

The effects of skid 
trails soil 

compaction on 
seedling growth of 

woody species 

Dr. 
Meghdad 
Jourgholami 

Faculty of 

Natural 

Resources, 

University of 

Tehran 

وسعت، الگو، اندازه و 

توزیع صدمات به 

 درختان در اثر 

عملیات چوبکشی 

)مطالعه موردی: 

 جنگل خیرود(

جور دکتر مقداد 

 غالمی

 طبیعی منابع دانشکده

 تهران دانشگاه

Extent, patterns, 
size and 
distribution of tree 
wounding 
following skidding 
operation (Case 
study: Kheyrud 
Forest 

Dr. 
Meghdad 
Jourgholami 

Faculty of 
Natural 
Resources, 
University of 
Tehran 

 و چوب کمی افت

 در بازیابی قابل ارزش

 بهره عملیات اثر

 مطالعه) برداری

 جنگل: موردی

 (خیرود

 جور مقداد دکتر

 غالمی

 طبیعی منابع دانشکده

 تهران دانشگاه

Harvested log 
damage and value 

loss associated 
with chainsaw 

felling and bucking 
(Case study: 

Kheyrud Forest) 

Dr. 
Meghdad 
Jourgholami 

Faculty of 
Natural 
Resources, 
University of 
Tehran 

 تولید کارایی، ارزیابی

 خروج هزینه و

 و الواری آالتچوب

 تراکتور با  کاتینی

 جور مقداد دکتر

 غالمی

 طبیعی منابع دانشکده

 تهران دانشگاه

Evaluating of 
performance, 

production and 
cost of sawn-

lumber and 

Dr. 
Meghdad 
Jourgholami 

Faculty of 
Natural 
Resources, 
University of 
Tehran 



 مطالعه) کشاورزی

 جنگل: موردی

 (خیرود

pulpwood 
extraction using 

agriculture tractor 
(Case study: 

Kheyrud Forest) 

صدمه به چوب و 

ارزش از دست رفته 

ملیات قطع و در اثر ع

بری )مطالعه بینه

موردی: جنگل 

 خیرود(

 جور مقداد دکتر

 غالمی

 مراتع جنگلها، سازمان

 کشور آبخیزداری و

Harvested log 
damage and value 

loss associated 
with motor-manual 

tree felling and 
bucking (Case 

study: Kheyrud 
Forest 

Dr. 
Meghdad 
Jourgholami 

Forest, 
Rangeland and 
Watershed 
management 
Organization 

 خاک کوبیدگی تاثیر

 چوبکشی مسیرهای

 نهال رشد روی بر

 جنگلی درختان

 شرایط در( برگپهن)

 ایگلخانه

 جور مقداد دکتر

 غالمی

 از حمایت صندوق

 فناوران و پژوهشگران

 کشور

The effect of skid 
trails soil 

compaction on 
seedling growth of 

woody species 
(Hardwood) in the 

greenhouse 
situations 

Dr. 
Meghdad 
Jourgholami 

Iran National 
Science 
Foundation 

 تولید میزان بررسی

 سه در ترپنوئیدها

)  اقاقیا درختی گونه

Robinia 
pseudoacacia 

L).، چنار 

(Platanus 

orientalis )زبان و 

 Fraxinus) گنجشك

rotundifolia )در 

  کرج و تهران شهر

دکتر انوشیروان 

 شیروانی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

جمهوری، ستاد 

توسعه علوم وفنا آوری 

گیاهان دارویی و طب 

 ایرانی

Terpenoid emission 
in black locust 
(Robinia 
pseudoacacia L.), 
oriental plane 
(Platanus orientalis 
L.), and ash 
(Fraxinus 
rotundifolia) in 
Tehran and Karaj 
cities 

Dr. 
Anoushirvan 
Shirvany 

 Science and 
Technology 
Deputy of 
Presidential 
Chief 
development of 
Science and 
Technology of 
medicinal plant 
and Iranian 
Medical 

 ثبت پرونده تهیه

 منطقه جهانی

 ارسباران

 نانوشیروا دکتر

 شیروانی

 میراث پژوهشگاه

 کشور فرهنگی

Preparation of 
World Heritage 

Document for 
Arasbaran Region 

Dr. 
Anoushirvan 
Shirvany 

Research 
Institute of 
Iranian Cultural 
Heritage  

 


