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ظاشمان حفاظت محیط شیست شىزای آمىششی و ژپوهشی فناوزی

اریان طرمانؽاه

اطالػات استان طرمانؽاه
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1399

1392

غرحهای ژپوهشی:
 -1ربزسی کازربد زوغ نمىهن ربدازی افصلو مرتب رد ربآوزد مشخصو اهی کمی دنگل اهی شاظرض(مطا لعو مىزدی دنگل آمىششی ،ژپوهشی دااگشنه زاشی طرمانؽاه)(اجرا شده)
-6ربزسی زویػ قطری و ازتفاعی نهالهای اوکالیپتىض قصسشیسيه(اجرا شده)
 -3ربزسی الگىی رپاكنػ گىهن پسضو وحشی رد دن گلهای شاظرض(اجرا شده)
 -4ربزسی کازربد زوغ نمىهن ربدازی ددید رد ربآوزد مشخصو اهی کمی دنگل اه(اجرا شده)

-5ربزسی الگىی م کانی بنو با استفاده اش شاوهی نیب ردختان رد دنگلاهی شهرستان جىارنود استان طرمانؽاه

سىابكاجرایی:
 -1مدری ظروه زشضو تکنىلىژی دن گلدا زی هب مدت  2/5ظال رد مرطز آمىشغ ػالی قصس شیسيه
 -2مسئىل زاه اندا شی زشضو اهی منابغ طبیعی رد دادکشنه کؽاوزشی دااگشنه زاشی
 -8مسئىل پیگیسی مجىش مجلو ػلمی ژپوهشی ربای دادکشنه کؽاوزشی دااگشنه زاشی
 -4مدری ظروه منابغ طبیعی اش1399 /8/ 2ات1394/6/39
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