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  :ی اجراییاهمسؤلیت  
  تا کنون 34موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از تیرماه رئیس 

  8435دی ماه تا  8418خرداد ماه پژوهشی مؤسسه از معاون 

  8418تا  8413رئیس بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از  

 8421تا  8422بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از سال  معاون 

 

  :ی علمی اجراییاهمسؤلیت   
  اصفهان.38، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، شهریور ماه "آبیاری سطحی و تسطیح لیزری"رئیس همایش ، 

  مشهد.33، اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه "آب و فناوری اطالعات"رئیس همایش ، 

 زیست، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، خردادای آب، خاک و محیطهعضو کمیته علمی جشنواره و نمایشگاه فناوری 

 ، تهران.33ماه 

  8434، آذرماه "در ایران های آبیاری و تحویل آبهای توسعه روشبررسی و نقد سیاست"دبیر علمی نشست تخصصی ،

 کرج

 برنامه چالش در  "بهبود کارایی مصرف آب در حوزه کرخه" المللیمسئول پروژه بین( آب و غذاCP) ،8413-8418 

  کرج8412، خرداد "های آبیاری سطحیراهکارهای بهبود و اصالح روش"ملی دومین سمینار دبیر علمی و اجرایی ،. 

  کرج8413، آذر "آبیاری سطحی مکانیزه"دبیر علمی و اجرایی اولین کارگاه فنی ،. 

 

 اهی علمی انجمن و  اهعضویت رد کمیته  
 تاکنون 8438از سال  ن تخصصی مکانیک و عمران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیعضو و دبیر کمیسیو 

  تاکنون 8418از سال عضو کمیته منتخب هیات ممیزه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

  تاکنون 8413عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از سال 

 8412تا  8413ل عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی از سا 

  تاکنون 8412پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال  "های آبیاری و زهکشیشبکه"عضو قطب علمی 

 

 هیأت تحرریهی مجالت عضویت رد 
 تاکنون 8433های آبیاری و زهکشی از سال تحقیقات کاربردی مهندسی سازهپژوهشی -مدیر مسئول مجله علمی 
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 8433 تا 8434کشاورزی از سال ها و مکانیزاسیون سامانهمهندسی پژوهشی تحقیقات -لمیمجله ع مدیر مسئول  

 8433تا  8434پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال -مدیر مسئول مجله علمی  

 تاکنون 8433های آبیاری و زهکشی از سال تحقیقات کاربردی مهندسی سازهپژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی 

 8433 تا 8418از سال  مهندسی کشاورزیپژوهشی تحقیقات -یأت تحریریه مجله علمیعضو ه  

 کنونتا 8418از سال  نشریه آبیاری و زهکشی ایرانپژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی   

 تاکنون 8435سال ماه  آذراز )دانشگاه شهرکرد( پژوهش آب ایران پژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی 

  تاکنون 8433سال فروردین ماه از )دانشگاه ارومیه( تحقیقات آب  تحریریه مجله علمیعضو هیأت 

 

 تشویقات     
  همکااری باا  ، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویج کشااورزی    دریافت لوح تقدیر از آقای 

 .8433، اسفند ماه کمیته راهبردی آب سازمان

 همکاری موثر باا ، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیاز آقای  دریافت لوح تقدیر 

 .8433، اسفند ماه کمیته راهبردی آب سازمان

  تالالش بالرای   ، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آماوزش و تارویج کشااورزی   دریافت لوح تقدیر از آقای

 .8434اسفند ماه ، های محولهف و ماموریتانجام وظای

  همکاری موثر باا ، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیدریافت لوح تقدیر از آقای 

 .8434، اسفند ماه کمیته راهبردی آب سازمان

  های کاربردیانجام پژوهش، نی و مهندسی کشاورزیدکتر سیدعلی شهپری رئیس موسسه تحقیقات فدریافت لوح تقدیر از آقای ،

 .8438ماه  تیر

        دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس سجادی رئیس سمینار و معاون آب و خااک و صانایع وزارت جهااد کشاا.رزی،  همکااری باا

 .8413، بهمن ماه "فشارهای آبیاری تحتتوسعه پایدار روش"کمیته علمی سومین سمینار ملی 

 ای، همکاری در انجاا   وح تقدیر از آقای مهندس کابلی مدیر کل دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات و نباتات علوفهدریافت ل

 .8411های اجرایی دفتر، دی ماه ها و برنامهپروژه

  هالای آبیالاری و  های ساخت تاسیسالا  آبالی و شالبکه   تجربه"دریافت لوح تقدیر همکاری با کمیته علمی سومین کنفرانس ملی 

 .8411، مهرماه "زهکشی

   انتخالاب پژوهشالگر برگزیالده     "دریافت لوح تقدیر از آقای جعفر خلقانی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و تارویج کشااورزی

 .8416، آذر ماه "وزار  جهاد کشاورزی

 ی اراضای کشااورزی،   های آبیاری و تجهیز و نوسازدریافت لوح تقدیر از آقای مهندس علیرضا پرستار مدیر کل دفتر توسعه شبکه

 .8418های تحقیقات آبیاری و زهکشی مورد نیاز دفتر، دی ماه همکاری در تدوین مجموعه اولویت
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  ارزشیابی "کشاورزی دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس عباس کشاورز، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

 .6731در سال  "ارایه گزارشا  و انتشارا  های مصوب وبا امتیاز بسیار خوب در اجرای طرح

  دبیر دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور به خاطر همکاری در برگزاری دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر تیمور سهرابی

 .8426، اسفند ماه کنگره

  ملی مسایل آب و خاک کشالور  ارایه مقاله برتر در دومین کنگره"دریافت لوح تقدیر از آقای عیسی کالنتری وزیر کشاورزی" ،

 ، تهران.8428بهمن ماه 

 

                                ردوس دااگشنهی دریست
  تا کنون  8416موضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 

 38-33سال تحصیلی اول سال هکشی، دانشکده کشاورزی زابل، نیمهای ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زمدل . 

  8435تا  8418هیدرولیک آبیاری سطحی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، از سال  

 8416تا  8413 پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 

  ،8418تا  8413از سال  فیزیک خاک پیشرفته، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج 

 8418تا  8413های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، از سال  مدل . 

 ،)14-13سال تحصیلی دو  سال دانشکده کشاورزی تبریز، نیم پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری خاکشناسی )گرایش فیزیک خاک. 

 Soil Physics, K.U.Leuven, Belgium, First Semester 2003-2004. 

 22-21سال تحصیلی دو  سال هیدرولیک عمومی، دوره کاردانی رشته آبیاری، آموزشکده کشاورزی کرج، نیم. 

 

 اهی تألیفیکتاب                 
  صفحه. 343، آبیاری سطحی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایراناصول جریان در  .8438 ،عباسی، ف. .8

 ، چاپ اول.صفحه 365. . فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران8416 ،عباسی، ف. .3

 ، چاپ دو .صفحه 435. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 8433 ،عباسی، ف. .4

 ، چاپ سو .صفحه 435اک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. . فیزیک خ8433 ،عباسی، ف. .3

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ها و راهکارها. انتشارات شوری در کشاورزی: چالش. 8413، ف. عباسی کیانی، ع.ر. و .8

 .صفحه 811، کشاورزی

6. Kiani, A.R. and F. Abbasi, 2011. Optimizing Water Consumption Using Crop Water Production 

Functions. In: Crop Production Technologies. Chapter 4, ed. by P. Sharma and V. Abrol, InTech, 73-92. 

Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ optimizing-water-consumption-using-

crop-water-production-functions 

7. Nasseri, A., F. Abbasi, 2012. Furrow Roughness Coefficient: Estimation by Hydrodynamic Model 

Infiltration Equation Response to it. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. 

 

http://www.intechopen.com/articles/show/title/
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دفتر انتشارات . یک دهه تالش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 8418مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،    -8

 .نشر آموزش-خدما  تکنولوژی آموزشی

 شاراتتالش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. انتدو  . دهه 8433مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،    -3

 صفحه. 355، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
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در حال ، مجله پژوهش آب در کشاورزی. ایسازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانهبهینه. 8433، عباسی. فح.ع.، علیزاده، 

 .داوری

بر خصوصیات  کنندهمواد اصالحآب و اثر آبشویی با مقایسه . 8438ی، باستان .ش، یعباسف. ی، نقو، ه. پورحسن .ف،  .، اینینیحس

 در حال داوری. مهندسی آبیاری و آب،نشریه . آهکیشور و های خاک وجی از ستونشیمیایی زه آب خر

مجله  . یاریمصرف آب آب ییکارآ یارتقا یبرا یاچهیجو یاریآب یتوسعه مدل فصل. 8433، یعباس .فو  انیمیابراه .ح .،  ،یقباد

 .در حال داوری، رانیآب و خاک ا قاتیتحق

کننده مختلف بر آبشویی امالح از یک خاک شور و قلیا اصالح مقایسه اثر مواد. 8434، عباسی .فو  ورپحسن. نیا، فحسینی. ه.، نقوی، 

 .در حال داوری، جله مدیریت خاک و تولید پایدار. مهای خاکدر کرمان به روش مطالعه ستون

 یاریتحت آب یرطوبت عیتوز یبرآورد الگو یجربمدل ت یسازنهیبه .8433، یاژدر .خ ،یعباس .ف معاضد، .ه ،یناصر .ع.ع ا.،،یلیاسماعخیش

 .در حال داوریایران،  خاک و آب تحقیقات مجله. مختلف استان خوزستان یهادر خاک یاقطره

 شکل سهمی کانال در امالح پخشیدگی طول حداکثر . تعیین8433 گالتیری، حیدرپور، ک. ،  .ف.عباسیطباطبائی،  زبردست، س.، س.ح.

 طبیعی(. در حال داوری منابع و کشاورزی فنون و )علو  خاک و آب علو  نفوذناپذیر. مجله و نفوذپذیر بستر با

بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود اوره در کودآبیاری  .8434، چوگان .ر و غیبی .ن.  زاده،کوچک .،  ف. عباسیف.، پور، الهفیض

 در حال داوری. ،ت آب و خاک ایرانتحقیقامجله . ایای بر کارآیی مصرف آب و کود ذرت دانهجویچه

باگاس  وچاریب دیتول نهیدرجه حرارت به نییتع. 8438، یمحمدلطانیس .ا و یعباس .فهوشمند،  .ر.ع ،یناصر .ع.عل.،  ،یهفشجانوبندید

 .در حال داوری، جله مدیریت خاک و تولید پایدارم. به عنوان اصالح کننده خاک شکرین

 و آب هینشر. ای سطحیفر  در آبیاری قطرهسازی انتقال باکتری فکال کلی. مدل8434، عباسی .فزاده و تشنیزی، ف.،  . کوچکعباسی

 .پذیرش. (یکشاورز عیصنا و علو ) خاک

اوره بر تلفات نیتروژن در  بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود. 8434، چوگان .ر و غیبی .ن.،  ف. عباسیزاده، کوچک . ف.، پور، الهفیض

 پذیرش  ،خاک و آب هینشر. اییاری جویچهکودآب

نیشکر بر  کاربرد بیوجار باگاستاثیر  بررسی. 8438، یمحمدلطانیس. ا و یعباس .فهوشمند،  .ر.ع ،یناصر .ع.عل.،  ،یهفشجانوبندید

 .پذیرش چاپمجله علو  و مهندسی آبیاری، . یک خاک لو  شنی شیمیاییخصوصیات 

سازی برای برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با ارائه مدل بهینه. 8433، عباسی .ف و نژادرضاوردی .ور.، جنوبی، 

 .پذیرش ،نشریه مدیریت آب و آبیاری. های پیشروی و رواناباستفاده از داده

استفاده از مدل  مصرفی باآب و کود  ای به سطوح مختلفبررسی واکنش عملکرد ذرت دانه. 8433، عباسی. فح.ع.، علیزاده، 

AquaCrop . پذیرش.علو  و مهندسی آبیاری، مجله 

با استفاده از مدل  یبه سطوح مختلف آب و کود مصرف یاواکنش عملکرد ذرت دانه یبررس .8433، عباسی. فح.ع.، علیزاده، 

AquaCrop.  پذیرش، علو  و مهندسی آبیارینشریه. 

های مختلف سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکمدل. 8433، یاژدر .خ ،یعباس .ف معاضد، .ه ،یناصر .ع.ع ا.،،یلیاسماعخیش

 .پذیرش، علو  و مهندسی آبیاری. مجله مناطق نیمه خشک
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 حمودی شبکه: موردی مطالعه) آبیاری راندمان جدید و کالسیک مفاهیم . تحلیل8433، ف. عباسی لیاقت و  .ج.، ع. . نیا،نحوی

 .پذیرش چاپایران،  خاک و آب قاتتحقی خوزستان(. مجله

 سطحی آبیاری شرایط در کودآبیاری مدیریت در نفوذ تابع ضرائب تغییرات بررسی. 8438 ،ف. کاوهح. بابازاده، ، ف. عباسیغ.، ضیایی، 

 .پذیرش چاپ، آب و خاک ایرانتحقیقات مجله ، ایجویچه

حمودی  : شبکه)مطالعه موردی بیاری و بیالن آب در سطح منطقه آبیاریآنالیز عملکرد آ، ف. عباسی و لیاقت . .ع .ج.، نیا، نحوی

 .پذیرش چاپ . مجله آبیاری و زهکشی ایران،خوزستان(

فصلنامه . آبیاریسم شرایطها در خاک در کشعلف جذب و واجذب .8434، ف. عباسیو  ،  . محمودیان شوشترینوشادی، ا.،  . همایی

 پ.پذیرفته برای چاعلو  محیطی، 

مجله دانش آب و . ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستانارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه .8434، ع. شینیو  ف. ،عباسی

 .)پذیرش چاپ( خاک

-هریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیبررسی تاثیر برنامه. 8438، یعباس .فو  انیمیابراه .ح .،  ،یقباد

 .پذیرش.--های ه، صفح3، شماره 85جلد . نشریه آبیاری و زهکشی، ایسازی فصلی آبیاری جویچه

ای زیرسطحی در آبیاری قطرهرطوبتی  رخبررسی نیم. 8438  ع. کوالئیان، ،عباسی .فنیا و ذاکری .هزارجریبی،   .اکبری، ا .  .، خلیلی، 

 .846-833های ه، صفح3، شماره 85، جلد زهکشی نشریه آبیاری و .HYDRUS-2Dبا استفاده از مدل 

کمپوست باگاس  ورمی. مقایسه کارایی بیوجار و 8438، یعباس .فو  یمحمدلطانیس. ا ،یناصر .ع.ع هوشمند، .ر.عل.،  ،یهفشجانوبندید

های صفحه 8، شماره 85جلد   های آلوده و تعیین شرایط بهینه جذب. مجله آبیاری و زهکشی ایران،در حذف نیترات از آبنیشکر 

886-853 . 

شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر.  : مطالعه موردیپارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواریبهینه کردن  .8438 ،عباسیو ف.  حیدری، ن.

 .88-25های ، صفحه66شماره  82های آبیاری و زهکشی، جلد مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه

، 3، شماره 3جلد پایدار،و توسعه  نشریه آب.یاریآب و آب لیکشاورزان از مسا یآگاه زانیم یبررس. 8433، اسیف. عب ی، ع.ر. وانیک

 .82-63های صفحه

و شاخص کیفیت فیزیکی رطوبت ری اتأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهد. 8433، ناظمی .ح.او  عباسی .فنیشابوری،  .ر.  ح.، بیرامی،

 .82-36های ، صفحه3، شماره 38جلد مجله دانش آب و خاک،  .افت متفاوتدر دو خاک با ب( S)شاخص 

 طیدر شرا یفصل یسازبا استفاده از مدل یاچهیجو یاریعملکرد آب یهاشاخص یسازهیشب. 8433، یعباس .فو  انیمیابراه .ح .،  ،یقباد

 .8-84های صفحه ،3، شماره 8جلد  ،نشریه حفاظت منابع آب و خاک. آب در مزرعه تیریمختلف مد

. بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینه آبیاری نواری با 8433، ف. عباسینژاد، و.ر.، ر. جنوبی، س. بشارت، وردی

های ، صفحه3، شماره 36، جلد تحقیقات آب و خاک ایرانمجله ، رانیآب و خاک ا قاتیمجله تحق. WinSRFRاستفاده از مدل 

256-638. 

بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی امالح . 8433 و ک. گالتیری،  . حیدرپور ،ف. عباسی بردست، س.، س.ح. طباطبائی،ز

 .438-353های ، صفحه4، شماره 36، جلد تحقیقات آب و خاک ایرانمجله  .در یک کانال سهمی شکل
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 خاک و آب هینشر. ای نیشکرکودآبیاری جویچه کارایی مصرف کود دری آب و وربهره یارتقا. 8433، ع. شینی و ن. سالمتی، عباسی، ف.

 .344-333های ، صفحه3، شماره 33، جلد (یکشاورز عیصنا و علو )

در آبیاری  HYDRUS-1Dسازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل شبیه. 8433ع. شینی،  ،ف. عباسی . دلبری، ن.، سالمتی، 

 .823-838های ، صفحه23، شماره 83سال ، (علو  و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) مجله علو  آب و خاک. نیشکرای جویچه

و  موجیهای ورودی هیدروگرافای با بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه. 8433، ف. عباسیاوجاقلو، ح.، ت. سهرابی و 

 .838-833های ه، صفح4، شماره 3جلد ، ایران آب پژوهش . مجلهثابت

قطره  یآبیار یرطوبت خاک ط یتوزیع دوبعد یشبیه ساز .8433، عباسی. ف و یهمای.   ،یابراهیم .ک، زادهکوچک. ،  ، ف.یلوینایب

 .838-358های ، صفحه3، شماره 36، جلد مجله تحقیقات آب و خاک ایرانی. زیرسط یا

بررسی اثرات تقسیط و سطوح مختلف کود در  .8433افراسیاب و ف. کاراندیش،  ع. شینی، پ. ،ف. عباسی . دلبری، ن.، سالمتی، 

، 36جلد  ،تحقیقات آب و خاک ایرانمجله . CP69ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم کودآبیاری جویچه

 .838-358های ، صفحه3شماره 

ای با جریان موجی، مجله دانش آب ع آب و نیترات در کودآبیاری جویچه. یکنواختی توزی8433 ،ف. عباسیو  ی،سهرابت. ، .ح ،اوجاقلو

 .362-323های ، صفحه4، شماره 38جلد مجله دانش آب و خاک، و خاک، 

 .یو لو  شن یخاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لو  رس یزیآبگر ریتأث .8433، عباسی .فو  ناظمی .ح.نیشابوری، ا .ر.  ح.، بیرامی،

 .818-833های ، صفحه3، شماره 38جلد و خاک،  مجله دانش آب

سازی در آبیاری جویچه. توسعه معادله برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس8433صدقی.. ح و ف.عباسیبابازاده،  .، ح، ع.توکلی

 .8-83های ، صفحه3، شماره 86جلد  ،مهندسی کشاورزیتحقیقات مجله ای. 

ای . ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه8433پ. افراسیاب،  و دلبری، ع. شینی ،  .ف. عباسین.، سالمتی، 

 .38-65های ، صفحه3، شماره 86، جلد مهندسی کشاورزیتحقیقات مجله . نیشکر

تحقیقات مجله ای. در آبیاری قطره فر مطالعه الیسیمتری انتقال باکتری فکال کلی .8433زاده،  . کوچکو  ف. عباسی تشنیزی، ف.،عباسی

 .33-81های ، صفحه8، شماره 36، جلد آب و خاک ایران

بینی عملکرد جو با استفاده . ارایه یک روش پیش8434، ا. بابائیان، ف. عباسیدستجردی، ر. استون، دارانی، س. .، ج. خوشحالمصطفوی

 .33-46صفحات  3، شماره 3ن(. نشریه هواشناسی کشاورزی، جلد های دورپیوندی )مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهااز شاخص

سازی آبشویی نیترات از خاک تحت مدل. 8434االسال ، و ف. شیخ ف. عباسیآبادی، عباسی، ح. نظا شکفته،ح.،  . افیونی،  .ع. حاج

)علو  و تیک. مجله علو  آب و خاک عصبی در ترکیب با الگوریتم ژن-شبکه استنتاج تطبیقی فازیزمینی با استفاده از کشت سیب

 .84-33، صفحات25، شماره 81سال ، فنون کشاورزی و منابع طبیعی(

در خاک تحت کشت  و یو آمون تراتیحرکت رطوبت، ن یساز هیشب .8434زاده، اشرفی ،. س.ر.ف. عباسینسب، خرمیان،  .، س. برومند

 .44-38، صفحات 3شماره ، 42جلد ، هندسی زراعی(علمی کشاورزی )ممجله . LEACHNذرت با استفاده از مدل 

در برآورد اجزاء بیالن آب  CERES-Maizeو  AquaCropهای بررسی عملکرد مدل. 8434 ،ف. کاوه، ف. عباسیضیایی، ح. بابازاده، 

 .348-338، صفحات 3، شماره 38، دوره تحقیقات آب و خاک ایران، مجله خاک و  عملکرد ذرت
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مجله . آبیاریهای مختلف سمها در خاک در سیستمکشانتقال و تجزیه علف .8434، ف. عباسیو  ،  . . شوشتریایینوشادی، ا.،  . هم

 .388-366، صفحات 4، شماره 38، جلد تحقیقات آب و خاک ایران

-HYDRUSتجربی و مدل عددی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل . 8434، عباسی .فنیا و ذاکری .هزارجریبی،   .اکبری، ا .  .، خلیلی، 

2D 8-83، صفحات 3، شماره 88، جلد مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. ای زیرسطحیدر آبیاری قطره. 

، ایران آب پژوهش. مزرعه طیدر شرا 358 والیکلزا رقم ها یبرا AquaCrop مدل سنجیواسنجی و صحت. 8434 ،ف. عباسیاروانه، ح. 

  .3-82 ، صفحات83، شماره 85جلد 

-های خراسانهای استانبرداری از تعدادی از قناتبررسی مسایل فنی و بهره. 8433ر. بهراملو، ا. ذوالفقاران و ن. نادری، ، عباسی، ف.

-441 ، صفحات3، شماره 33دوره (، مجله علو  کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله رضوی و همدان و سمنان. 

433. 

آبیاری معمولی بر . بررسی تاثیر آبیاری ناقص ریشه و کم8433، و  . قیصری ف. عباسییرلطیفی، ع. شاهنظری، کاراندیش، ف.، س. . م

، 33دوره (، مجله علو  کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله وری آب، عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت. بهره

 .44-33، صفحات 8شماره 

ای یک آبیاری جویچهسطح و زیر سطح خاک در آب در  . حرکت8433، نوابیان .و   ف. عباسینژاد، پارسی.،  لیاقت . .، ع، ح.ابراهیمیان

 .8-84، صفحات 3، شماره 88پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، جلد -فصلنامه علمی. معمولیمقایسه آن در آبیاری در میان و 

 هینشر. های اسکات و معلم در دو خاک مختلفبه روش معکوس و مدلماند رطوبتی تخمین منحنی مشخصه با پس. 8433، عباسی، ف.

 .484-432 صفحات، 3شماره ، 32 جلد، (یکشاورز عیصنا و علو ) خاک و آب

. تأثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک 8433، ف. عباسیاصغری، ش.، ا. ضیاالدینی و 

  .83-63، صفحات 8، شماره 32جلد های خاک، جله پژوهشم، لو  آهکی

 نیتخم یبرا INFILTو  EVALUE ،SIPAR_IDسه مدل  یابی. ارز8438 اقت،یل . .ع، یعباس .ف، انیمیابراه .ح ، ه.یاعتدالیرمضان

، صفحات 8، شماره 48دوره  ،یاریآب یعلو  مهندس یکشاورز ی. مجله علمایچهیجو یاریدر آب اکفیمعادله نفوذ کوست بیضرا

8-85. 

برخی ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و بررسی اثر کودآبیاری جویچه. 8438ع. . لیاقت، .ع. علیزاده، ح، ر. چوگان، عباسی، ف.

 .428-413، صفحات 3، شماره 34جلد (، مجله علو  کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله  ،ایهذرت دانصفات 

آبیاری معمولی بر جذب آبیاری ناقص ریشه و کمتاثیر کم .8438، و م. قیصری . عباسیفش، ف.، س. . میرلطیفی، ع. شاهنظری، کاراندی

 .18-31صفحات ، 3شماره ، 3جلد ، نشریه مدیریت آب و آبیاری .و پتانسیل آبشویی نیترات در گیاه ذرت

جنوب )مطالعه موردی  رزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوانا .8438، دهقانی. حو  ف. عباسی،  .، ا. پذیرا، ح. سیادت، معیری

 .8443-8431 ، صفحات6، شماره 36 جلد، (یکشاورز عیصنا و علو ) خاک و آب هینشر. حوضه آبریز کرخه(

و تحلیل  ن آگاهی کشاورزان. ارزیابی میزا8438رخسار و  . خرمیان، تودشکی، ع.ر. کیانی، ق. زارعی، پ. شاهین، ع.ر. سلطانیعباسی، ف.

مجله های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان(. )مطالعه موردی در استانبرداری از منابع آب و خاک هوضعیت و نحوه بهر

 .412-432، صفحات 4، شماره 34-3جلد ، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
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دستی توسعه . بررسی اثرات هیدرولوژیکی باالدستی/پایین8438نش و  . اکبری، ، فریدون رادمف. عباسیحصاری، ب.، ع. . آخوندعلی، 

 .826-816صفحات  4، شماره 6جلد ، ایران آبیاری و زهکشینشریه آبیاری تکمیلی اراضی دیم در حوصه کرخه، 

پژوهشمجله .های نفوذبا سایر مدل دو بعدی و مقایسه آنمدل با یک  جویچهبرآورد نفوذ  .8438، ف. عباسیس. . میرلطیفی،  .، پناهی، 

 .852-883، صفحات 85، شماره 6جلد ، ایرانآب

اجزای  عملکرد،کارآیی مصرف آب، کود،  آبیاری با کوددهی سطحی برمقایسه کود. 8438، ف. عباسیمحسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و 

 .8818-8813 ، صفحات8، شماره 36 جلد، (یاورزکش عیصنا و علو ) خاک و آب هینشر .ذرت و تلفات عمقی نیترات عملکرد

 خاک و آب هینشرذرت.  ایجویچه آبیاری-کود شرایط تحت نیترات عمقی آبشویی . بررسی8438، ف. عباسیعباسی، ی.، ع. . لیاقت، و 

 .133-184 ، صفحات3، شماره 36 جلد، (یکشاورز عیصنا و علو )

مجله آب و خاک )علو  و  .اینفوذ برای شرایط آبیاری جویچهدو بعدی مدل یک  ارزیابی. 8435، ف. عباسیس. . میرلطیفی،  .، پناهی، 

  .8353-8383، صفحات 6، شماره 38جلدصنایع کشاورزی(، 

-هپراکنشی تعادلی با استفاده از داد -ایبرآورد پارامترهای معادلۀ توده. 8435، ف. عباسی محمودی،  .ع.،  . شرفا،  . همایی، ع. . لیاقت و

  .338-331، صفحات 3شماره ، 33، جلد (مجله علو  کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله . هیدرولیکی خاکهای 

نیترات در خاک و  بر حرکتنیتروژن اثر مقادیر مختلف آب و  .8435زاده، اشرفی ،. س.ر.ف. عباسینسب، خرمیان،  .، س. برومند

 .328-321، صفحات 3شماره ، 33جلد ، (مجله علو  کشاورزی ایرانک ایران )تحقیقات آب و خامجله . عملکرد ذرت

 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارائی مصرف آب. 8435و ف. کاوه،  ف. عباسیمعیری،  .، ا. پذیرا، ح. سیادت، 

 .48-85، صفحات 3، شماره 83، جلد مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. )مطالعه موردی شبکه آبیاری دز(ذرت 

اثرات چهار اصالح کننده آلی خاک بر پارامترهای . 8435اصغرزاده، ن. علیو ش. اوستان  ،  .ر. نیشابوری،ف. عباسی، ش.، اصغری

 .822-833صفحات ، 3شماره ، 81جلد ، آب و خاک های حفاظتوهشپژ مجلهدر یک خاک لو  شنی.  هیدرولیکی و انتقال امالح

آبپژوهشمجلهجویچه.  طول در مقطع سطح تغییر جویچه ای با آبیاری عملکرد . بهبود8435، ف. عباسی و سهرابی ت. ،ب.  مجدزاده،

  .84-33 صفحات، 8شماره سال پنجم، ، ایران

یاری . بررسی کاربرد کوتاه مدت فاضالب شهری خا  و تصفیه شده در آب8435، ف. عباسیمسعودی آشتیانی، س.،  . پارسی نژاد، 

، 4، شماره 38جلد  (،و آب علو  خاکهای خاک )مجله پژوهش سورگو  بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی مهم خاک.

 .334-384صفحات 

بررسی تلفات آب و نیترات و کارآیی مصارف آب در کودآبیااری   . 8435، نوابیان .و   ف. عباسینژاد، پارسی.لیاقت،   . .، ع، ح.ابراهیمیان

 .38-45، صفحات 8، شماره 38مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد . در میان و معمولیای یک جویچه

ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر حرکت آب و اثر شیوه خاک .8435 ،زاده،. س.ر.اشرفیف. عباسینسب، خرمیان،  .، س. برومند

 .8-81، صفحات 3، شماره 83، جلد مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. نیترات در اراضی شمال خوزستان

علو  و فنون کشاورزی ) کرمان. مجله علو  آب و خاکبرداری از قنوات استان . بررسی مسایل فنی و بهره8435، ف. عباسی و نیا،  .فرزا 

 .38-83، صفحات 88، سال پانزدهم، شماره (و منابع طبیعی

-ژوهشپ مجلهخاک لو  شنی. ای در یک آب و بروماید در آبیاری جویچه تاثیر عمق جریان بر توزیع .8413 ،علیزاده.، ح.ع. عباسی، ف

 .6-22 ، صفحات3شماره  ،82جلد و خاک، آب  های حفاظت
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اکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن . تاثیر پلی8413اصغرزاده و ش. اوستان، ، ن. علیف. عباسی اصغری، ش.،  .ر. نیشابوری،

خاک، جلد ها، مقاومت فروسنجی و آب قابل استفاده در یک خاک لو  شنی. مجله دانش آب و اکدانهبیولوژیکی بر پایداری خ

 .8-88، صفحات 4، شماره 8/35

-با استفاده از دادهای کودآبیاری جویچهارزیابی تلفات نیترات در  .8413 ،ی. عباسی و ا. محسنی علیزاده، ح.ع.،، ع. . لیاقت  .،عباسی، ف

-238صفحات ، 3، شماره 33مجله آب و خاک )علو  و صنایع کشاورزی(، جلد . یک مدل ریاضی کودآبیاری ای وهای مزرعه

218. 

بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک. مجله . بررسی تاثیر پارامتر پیوستگی منافذ و ارایه مدلی برای پیش8413قنبریان، ب. و ف. عباسی، 

 .88-64، صفحات 8، شماره 33پژوهش آب در کشاورزی، جلد 

علو  و فنون مجله . اییکنواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ارزیابی. 8413، ع. . لیاقت، ف. عباسیع.، علیزاده، ح.

 .43-33، صفحات 88، جلد و منابع طبیعی کشاورزی

فشار )هیدروفلو ( و مقایسه آن با های کمیاری با لولهارزیابی فنی و اقتصادی آب .8413، عباسیف. قدمی فیروزآبادی، ع.، س. . سیدان، و 

 .24-13، صفحات 3، شماره 88جلد ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزیآبیاری سنتی و بارانی. 

آبیاری و مقایسه آن با ( به روش سم+دی کلرواستامیدEPTCکش ارادیکان )کاربرد علف. 8413، ف. عباسی و کشتکار، ا.، ح. علیزاده

، 8، شماره 38مجله علو  گیاهان زراعی ایران، دوره . (.Zea mays Lهای هرز ذرت )عمول مصرف در کنترل علفروش م

 .8-85صفحات 

آب و خاک مجله . محیطیاز دیدگاه زیستای ویچهجآبیاری سازی کودبهینه. 8413، ف. عباسیو ، ر. کراچیان، ع.  . لیاقت ، .نوابیان، 

 .113-134، صفحات 8شماره ، 33جلد ، (کشاورزیو صنایع علو  )

ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری . ارائه روش دو نقطه8413، ع.ح. هورفر، ف. عباسی ابراهیمیان، ح.، ب. قنبریان علویجه،

د 4د شااک،   24مجله آب و خاک  عللا و و ااعککش وراکو، جلد  لا        ها.ای و نواری و مقایسه آن با سایر روشدر آبیاری جویچه

 .691-698افحکت 

، مجله آب و خاک )علو  و صنایع ای. ارزیابی یکنواختی کودآبیاری و تلفات کود در آبیاری جویچه8411، ف. عباسی،  . و جلینی

 .  28-16، صفحات 3، شماره 34کشاورزی(، جلد 

اکتور جبران تنش رطوبتی توسط ریشه برای شرایط رطوبتی ف. 8411شهابی فر،  . و نیشابوری  .ر.  ،ف. عباسی ،سهرابی  .، ت.نیا، اکریذ

 . 388-368الف، صفحات-8نامه ، ویژه86مجله علو  کشاورزی و منابع طبیعی، جلد  .غیریکنواخت خاک

 .ایبرای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه EVALUEارزیابی مدل . 8411 ،ف. عباسیاعتدالی، ه.، ع. . لیاقت و رمضانی

 .14-33، صفحات 4، شماره 85جلد ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

مختلف  های. بررسی جذب و تجمع کادمیو  در اندا 8411فردی، اسداله .ر.غ لیاقت، . .، عف. عباسی باغوند، .اب.، ع.ا. عظیمی یارقلی، 

 . 65-25 ، صفحات3، شماره 35مجله آب و فاضالب، سال  های آلوده.ای در خاکمحصوالت غده

های مختلف محصوالت جالیزی . بررسی جذب کادمیو  از محیط ریشه و تجمع آن در اندا 8411و ع. . لیاقت،  ف. عباسییارقلی، ب.، 

 .33-48، صفحات 3، شماره 85جلد ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزیرایج ایران. 
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ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد یاری جویچهبررسی اثر کودآب .8411 ف. عباسی،علیزاده، ح.ع.،  ع. . لیاقت و 

 .842-832، صفحات 3، شماره 34مجله آب و خاک )علو  و صنایع کشاورزی(، جلد ای. ذرت دانه

مختلف  هایاثر تنش آبی بر فرآیند جذب آب توسط بخش. 8412 نیشابوری، .ر.و   ف. عباسیشهابی فر،  .  ،سهرابی  .، ت.نیا، اکریذ

 .822-866، صفحات 8، شماره 88مجله علو  کشاورزی و منابع طبیعی، جلد   .ریشه

مجله ،  LEACHNخاک  با استفاده از مدل ریاضینیمرخ بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در . 8412، ف. عباسیجلینی،  . و 

 .31-48، صفحات 8، شماره 3جلد ، تحقیقات مهندسی کشاورزی

مجله تحقیقات مهندسی . رطوبت سازیبرای شبیه رولیکی خاکدهی هایویژگیهای تخمین روش رخیب . ارزیابی8412 عباسی، ف.

 .33-48، صفحات 3، شماره 3، جلد کشاورزی

-در دو خاک لومی و لو  غلظت امالح گیریاندازهآب جهت مکش های محفظهبا استفاده از  TDR. واسنجی دستگاه 8412 عباسی، ف.

 .863-888، صفحات 8شماره ، 43، جلد (مجله علو  کشاورزی ایرانمجله تحقیقات آب و خاک ایران ). ایماسه

سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی. ای زیر. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره8412، ف. عباسیع.  . لیاقت و  . کندلوس، مالیی

 .421-428صفحات  3ه شمار، 43، جلد مجله علو  کشاورزی ایران

ای در رژیم کاهش جریان. های طراحی آبیاری جویچه. توابع تجربی برای تخمین شاخص8412، ف. عباسیع.  . لیاقت و  ، .نوابیان، 

 .62-82، صفحات 8شماره ، 43، جلد مجله علو  کشاورزی ایران

مجله ) مجله تحقیقات آب و خاک ایرانای. ری در آبیاری جویچهآبیا. ارزیابی یکنواختی کود8412، ع.  . لیاقت و ا. گنجه، عباسی، ف.

 .831-882، صفحات 8شماره ، 43جلد (، علو  کشاورزی ایران

مجله تحقیقات های هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس. گی. بررسی تغییرات ویژه8416و ت. سهرابی،  ف. عباسینیا،  .، ذاکری

 .45-82، صفحات 4اره ، شم1جلد ، مهندسی کشاورزی

. به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه برآورد همزمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال امالح در خاک. 8416تاجیک، . ف.، عباسی، ف

 .888-833، صفحات 8، شماره 88، جلد و منابع طبیعی کشاورزیعلو  و فنون مجله 

. مجله چغندرقند، آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب. تاثیر کم8418کیا و ع. جدایی، ،  . بقاییف. عباسینورجو، ا.، 

 .84-66صفحات  3، شماره 33جلد 

های آبیاری سطحی در برخی از مزارع استان اصفهان. . ارزیابی بازده کاربرد آب در روش8415و ف. موسوی.  عباسی.ف.  پوش، ع.،مامن

 .81-34، صفحات  3، شماره 3جلد  مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی،

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. . تأثیر کم8423زاده و ا. نجفی، ، ک. صادقعباسی، ف.

 .46-34، صفحات  81 ، شماره8جلد 

منحنی رطوبتی و توابع هیدرولیکی خاک. مجله   در تجزیه و تحلیل RETCافزاری . کاربرد بسته نر 8422عباسی، ف. زاده، ک. و صادق

 .43-82، صفحات  3، شماره 4تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 

های آبیاری سطحی در منطقه گرگان. مجله تحقیقات . ارزیابی بازدهی کاربرد آب در روش8422، ع. کیانی و  .ا. اسدی. عباسی، ف.

 .33-88، صفحات  83، شماره 4مهندسی کشاورزی، جلد 
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، 1، شماره 3های بهبود بازدهی مصرف آب در مزارع کشاورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد . روش8426 عباسی، ف.

 .86-8صفحات 

. مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری. مجله علو  کشاورزی ایران، جلد 8426،  . . شوشتری، ا. پذیرا. عباسی، ف.

 .61-83، صفحات 4، شماره 31

سازی مراحل مختلف آبیاری نواری. مجله ای مدل موج کینماتیکی برای شبیه. بررسی مقایسه8428،  . . شوشتری، ح. خالقی. عباسی، ف.

 .81-34، صفحات 3و8، شماره 83علمی کشاورزی، جلد 

 

ریات  قاالت چاپ شده رد ساری نش  م
 .33-43صفحات ، 42ها(. آب و آبیاری، شماره ها و فرصتچالشبازده آبیاری ) .8433عباسی، ف.  سهراب،. ف. و

بخش. فصلنامه خشکی و خشکسالی، فصلنامه خشکی و خشکسالی، وزارت جهاد کشاورزی، دیها اراضی امابانیب. 8413 عباسی، ف.،

 .8-3، صفحات 88شماره 

 

 رتویجیفنی و نشریات       
 .موسسه ، 83. نشریه فنی شماره "ایی برای مصرف بهینه کود در مزارع نیشکرهتوصیه" .5931دشتگل، ع. شینیو  عباسی، ف

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 مدیریت هماهنگی  ترویجی،نشریه . "برداری مناسب از قنوا بهره". 8435 . فیروزفر و  . محجوب، ، ف. عباسی، .ر، بهراملو

 .ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

  43نشریه فنی شماره . "وری مصرف آب آبیاریکارهای ارتقاء بازده و بهرهنگاهی به راه". 8413، ف. عباسیسهراب، ف. و، 

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 .کرج، نشر آموزش کشاورزی83. نشریه شماره "آبیاری نواری و نحوه تعیین عوامل طراحی آن". 8426 عباسی، ف ،. 

 .نشر آموزش کشاورزی.-. نشریه شماره  "های ترویجی برای طراحی آبیاری شیاریتوصیه". 8426 عباسی، ف ، 

 دفتر  ،84. نشریه فنی شماره "های آبیاری سطحیدر روش هایی برای کودآبیاریتوصیه". 8411. و  . جلینی، عباسی، ف

 .خدمات تکنولوژی آموزشی، کرج
 

 و سمیناراه      اهمقاالت اراهی شده رد کنفرانس       
                                                      رد مجموهع مقاالتت چاپ شده مقاال
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دومین . مجموعه مقاالت خشکهای مختلف مناطق نیمهسازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکمدل. 8433، ا.، .... شیخ اسماعیلی

 .همایش ملی آب، انسان، زمین

. مجموعه مقاالت های استان خوزستانای در خاکی تحت آبیاری قطرهسازی برآورد الگوی توزیع رطوبتمدل. 8433 ، ا.، ....شیخ اسماعیلی

 .دومین همایش ملی آب، انسان، زمین

وری مصرف آب در های آبیاری، آب مصرفی و بهرهتحلیلی بر وضعیت راندمان .8433ا. ناصری، ف. سهراب و ن. عباسی، عباسی، ف.، 

مهر ماه  33، هاها و تفاهمکشور و تخصیص آب در بخش کشاورزی: تعاملمیزان منابع آب موجود در اندیشی . همبخش کشاورزی

 فرهنگستان علو ، تهران.

بر  شکریباگاس ن کمپوستیورم ریتاث یابیارز. 8433، یعباس .محمدی، فیسلطان .ناصری، ا .ع.هوشمند، ع .ر.عل.،  ،یدیوبند هفشجان

مهر ماه، تهران،  31ین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، . دومیخاک لو  شن کی یکیدرولیو ه یکیزیف اتیخصوص یبرخ

 ایران.  

ها(. مجموعه مقاالت نخستین کنگره ملی ها و فرصتهای آبیاری در کشور )چالش. ارزیابی راندمان8433، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 اردیبهشت ماه، مشهد. 34-33آبیاری و زهکشی، 

ای در برآورد اجزای بیالن آب خاک در کشت ذرت دانه AquaCropارزیابی مدل . 8433ف. کاوه، ، ح. بابازاده و ف. عباسیضیایی، غ.، 

 اردیبهشت ماه، مشهد. 34-33مجموعه مقاالت نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، در کرج. 

به منظور کاربرد در  شکریگاس نبا وچاریب نهیبه دیتول. 8433و ا. سلطانی محمدی،  ف. عباسیدیوبند، ل. ع.ع. ناصری، ع.ر. هوشمند، 

 اردیبهشت ماه، مشهد.  34-33ی. مجموعه مقاالت نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، کشاورز یهانیزم

. بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختالط عرضی در 8433و ک. گالتیری،  ف. عباسیزبردست، س.، س.ح. طباطبائی،  . حیدرپور، 

 ، تبریز.اردیبهشت 82تا  88دانشکده مهندسی عمران، مهندسی عمران،  المللیبینکنگره  دهمین یک کانال غیرمستطیلی.

 وریای بحران آب و بهرهاولین همایش منطقه. اندازها(ها و چشموری آب کشاورزی )چالش. بهره8434عباسی،  .و ن ، ف.عباسی

 دی ماه، همدان. 82، در همدان (ها و راهکارهاچالش)

. مطالعه اثر رطوبت خاک بر جذب سطحی علف کش متری بیوزین در شرایط واقعی مزرعه. 8434، ف. عباسیا.،  . همایی و نوشادی، 

 آذر ماه، تهران. 81، اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گند 

http://185.11.70.172/wheat
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آبیاری. -های مختلف سمبیوزین در خاک در روشکش متریآبشویی عمقی علفمطالعه . 8434، یف. عباسنوشادی، ا.،  . همایی و 

 مهر ماه، کرج. 33، مزرعهین همایش ملی مدیریت آب در مود

ین موبیوزین بر تجزیه و پایداری آن در خاک. دز کاربرد متری. اثر زمان نخستین آبیاری پس ا8434، ف. عباسینوشادی، ا.،  . همایی و 

 مهر ماه، کرج. 33، مزرعههمایش ملی مدیریت آب در 

ین موآبیاری. د-لف سمهای مختبیوزین در خاک در روشمتری تجزیه. اثر تغییرات کینتیک 8434، ف. عباسینوشادی، ا.،  . همایی و 

 مهر ماه، کرج. 33، مزرعههمایش ملی مدیریت آب در 

های آبیاری سطحی. نشست بررسی و از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش یلیتحل .8434، ف. سهراب و ن. عباسی، عباسی، ف.

 آذر ماه، کرج.  83-84های آبیاری و تحویل آب در ایران، روش های توسعهنقد سیاست

 .شنی لو  و رسی لو  خاک دو در رطوبتی مشخصه منحنی بر نانورس تاثیر بررسی .8433، ف. سهراب، ف. عباسی عباسی،. ن پور، آ.مهدی

 بهمن، مشهد. 85وری آب، اولین همایش ملی آبیاری و بهره

مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی . ها در کشاورزیاستفاده از فاضالب .8433، عباسی  .ف و زادهکوچک . ف. ، عباسی تشنیزی، 

 .ماهبهمن 2و  6تهران، ، بازیافت آب

بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصۀ رطوبتی خاک. اولین همایش ملی  .8433پور، ، آ. مهدیف. عباسی، . عباسینسهراب، ف. و 

 بهمن، مشهد. 85آب، وری آبیاری و بهره

. گردشی ایجویچه آبیاری ایمزرعه ارزیابی و عددی سازی. مدل8433 ،ف. عباسی موسوی، .ف .س زاده،مصطفی. بف.،  سروش، 

 اردیبهشت، کرمان، ایران. 81-83سازی گیاه، آب، خاک و هوا، المللی مدلدومین گنفرانس بین

 یاقطره یاریرطوبت در آب عیتوز یدر برآورد الگو HYDRUS-2D مدل یابیارز. 8438، اسیف. عب و ،  .،  . اکبری، ا. هزارجریبییلیخل

  اسفند ماه، تهران. 35، داریبه توسعه پا یابیدست یراهکارها یکنفرانس مل نیاول. یرسطحیز

 سومینمجموعه مقاالت . هاها و فرصتچالشهای آبیاری، ارزیابی راندمانمدیریت آب در مزرعه: . 8438، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .ساریماه،  شهریور 35-38آب، جامع منابع ملی مدیریت همایش 

(. تحقیقاتی دستاوردهای و تجارب)سنتی  هایشبکه زیر اراضی در آب مصرف کارایی ارتقاء راهکارهای و ضرورت. 8435، ، ف.عباسی

 .همدان ،ماه آبان 83استانداردها،  و هاروش ری:آبیا هایکانال پوشش در شده سخت بتن کیفیت بررسی فنی کارگاه اولین

مجموعه  سازی معکوس برای تخمین تغییرات زمانی پارامترهای فیزیکی خاک.مدل. 8435، و ا. هزارجریبی ف. عباسینیا،  .، ذاکری

 بهمن ماه، کرمان. 81-35سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر،  یازدهمینمقاالت 

. اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال 8435، ف. عباسیاصغری و ، ا.، ش. الدینیضیاء

 آذر، کرج. 8-آبان 45بروماید در یک خاک لو . مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، 

. مجموعه در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین AquaCrop سنجی مدل. واسنجی و صحت8435و ح. اسالمی،  ف. عباسیاروانه، ح.، 

 .کرجماه، آذر  8-3، آب کشاورزیمقاالت اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت 

مجموعه مقاالت . ر خاکد آب ینگهدارظرفیت بر  355 -ب آآپلیمر سوپر تأثیر استفاده از  بررسی .8435، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 آذر ماه، کرج. 8-3واشناسی و مدیریت آب کشاورزی، اولین کنفرانس ملی ه

http://185.11.70.172/wheat
http://185.11.70.172/wheat
http://185.11.70.172/wheat
http://185.11.70.172/wheat
http://185.11.70.172/wheat


CURRICULUM VITAE:                             Date:  8/16/2016                                                                                                                                                                                                                 فریبرز عباسی 

 21 

ای بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت. مجموعه . بررسی اثر کودآبیاری جویچه8435، ف. عباسیمحسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و 

 شهریور ماه، تبریز.   83-83مقاالت دوازدهمین کنگره علو  خاک ایران، 

ای بر میزان نیتروژن توسط ذرت و تلفات عمقی آن در . بررسی اثر کودآبیاری جویچه8435، باسیف. عمحسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و 

 شهریور ماه، تبریز. 83-83خاک. مجموعه مقاالت دوازدهمین کنگره علو  خاک ایران، 

ای یک در میان. ا کودآبیاری جویچه. کاهش تلفات آب و کود ب8413و  . نوابیان،  ف. عباسینژاد، ابراهیمیان، ح.، ع.  . لیاقت،  . پارسی

 اسفند ماه، اهواز. 85-83های آبیاری و زهکشی، مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکه

. برآورد نیاز آبی گیاه ذرت تحت تیمارهای آبیاری ناقص 8413و ا. اسحاقی،  ع. عباسیکاراندیش، ف.، ع. شاهنظری، س. . میرلطیفی، 

-با استفاده از توزیع دو بعدی رطوبت در محدوده ریشه. مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکه ریشه و آبیاری کامل

 اسفند ماه، اهواز. 85-83های آبیاری و زهکشی، 

. مقایسه توزیع رطوبت در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری 8413، ع. عباسیکاراندیش، ف.، ع. شاهنظری، س. . میرلطیفی، ق. آقاجانی، و 

 اسفند ماه، اهواز. 85-83های آبیاری و زهکشی، کامل در محدوده ریشه ذرت. مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکه

های مدیریت توزیع آب قنوات )مطالعه موردی در همدان(. مجموعه مقاالت سومین همایش . بررسی نظا 8413، ع. عباسیبهراملو، ر. و 

 اسفند ماه، اهواز. 85-83و زهکشی، های آبیاری ملی مدیریت شبکه

. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس 8413سامانی و آ. دالوری،  ، ح. .و.ف. عباسیحسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع. ناصری، 

هکشی، های آبیاری و زطولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکه

 اسفند ماه، اهواز. 83-85

. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب 8413، س.ع. ساکبی، ف. عباسیحسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع. ناصری، 

 اری.آذر ماه، س 82-81انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی.

رضوی. مجموعه . بررسی وضعیت کمی کیفی آب در برخی از قنوات استان خراسان8411، ف. عباسیذوالفقاران، ا.، س.ا. حقایقی و 

 .  8-2بهمن ماه، صفحات  83-38مقاالت دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 

دوازدهمین همایش . مجموعه مقاالت "ارایه نقشه هم بازده آبیاری و ارزیابی بازده آب آبیاری در کشور. 8411، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .33-33صفحات اسفند، تهران،  6-8کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 

. بررسی اثرات طوالنی مدت پساب تصفیه شده شهری بر روی خصوصیات 8411، ف. عباسینژاد و آشتیانی، س.،  . پارسیمسعودی

 تیر ماه، گرگان. 38-33زدهمین کنگره علو  خاک ایران، مجموعه مقاالت یاشیمیایی خاک. 

جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی  .8411فر،  . شهابیو  ف. عباسی ،نیا،  .، ت. سهرابی،  . ر. نیشابوریذاکری

 تیر ماه، گرگان. 38-33مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره علو  خاک ایران، غیریکنواخت خاک. 

های آبیاری سطحی. مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح های بهبود و اصالح سامانه. روش8412، ف.عباسی، 

 ، کرج.8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، روش

ای در آبیاری جویچه. بررسی اثرات کودآبیاری بر یکنواختی توزیع و میزان تلفات نیترات 8412و ع. . لیاقت،  ف. عباسیعلیزاده، ح.ع.، 

 اسفند ماه، کرمان. 33برداری آب. ای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهرهذرت دانه
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. اثرات سطوح مختلف کود نیتراته و آب آبیاری بر اجزاء عملکرد ذرت تحت 8412، ع. . لیاقت و ر. چوگان، ف. عباسی علیزاده، ح.ع.،

 اسفند ماه، کرمان،   33برداری آب. فرانس سراسری مدیریت جامع بهرهای. اولین کنمدیریت کودآبیاری جویچه

در شرایط زارعین. و بارانی  سنتیهای با روش هیدروفلو و ارزیابی توزیع آب به روش  . مقایسه8412، عباسیف. فیروزآبادی، ع. و قدمی

 ، کرج.8412خرداد ماه  3ی، های آبیاری سطحمجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

آبیاری با  (هیدروفلو دار )دریچههای اقتصادی استفاده از لولهو فنی  . مقایسه8412، عباسیف. و ع.، س. . سیدان، فیروزآبادی، قدمی

 اهواز.، 8412ماه بهمن  85-1 های آبیاری و زهکشی،همایش ملی مدیریت شبکهمجموعه مقاالت دومین . ایجویچه

آبیاری. کش ارادیکان در روش سم. بررسی یکنواختی توزیع علف8412مشهدی، و ح. رحیمیان ف. عباسیا.، ح. . علیزاده،  کشتکار،

 ، کرج.8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

. مجموعه مقاالت دومین ای با تغییر سطح مقطع جویچهد آبیاری جویچهبهبود عملکر. 8412، ف. عباسیمجدزاده، ب.، ت. سهرابی و 

 ، کرج.8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

. ای برای محاسبه ضریب پخشیدگی آب شور در خاک برای حالت افقیارایه رابطه. 8412، عباسیف. و ب.، ح. اوجاقلو، ، مجدزاده

 اهواز.، 8412ماه بهمن  85-1 های آبیاری و زهکشی،همایش ملی مدیریت شبکهه مقاالت دومین مجموع

برای بررسی عملکرد آبیاری  SRFRو  SIRMODارزیابی دو مدل ریاضی . 8412، ف. عباسینیا، ت. سهرابی و مجدزاده، ب.،  . قبادی

 ، کرج.  8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، و اصالح روش مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود پیوسته و موجی.

های مدیریت آبیاری سطحی و کشت برای افازایش  تعیین و ارزیابی بهترین روش. 8412و ا. دهقان،  ف. عباسیآبساالن، ش.، ن. حیدری، 

. )کرخاه  سات حاوزه آبریاز   در اراضی پاایین د  CGIAR کارایی مصرف آب )مطالعه موردی پروژه بین المللی چالش آب و غذای

 ، کرج.8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

ای و نواری. های نفوذپذیری در آبیاری جویچههای مختلف تخمین ویژگیارزیابی روش. 8412، ف. عباسیقنبریان و ح.، ب. ابراهیمیان، 

 ، کرج.8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش مجموعه مقاالت دومین

سازی جریان پیشروی آب در . برآورد پارامترهای نفوذ برای شبیه8412، ف. عباسیسهرابی و ت. مجدزاده، ب. نیا، قبادی . ، ، ح.اوجاقلو

 ، کرج.  8412خرداد ماه  3های آبیاری سطحی، ح روشمجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالجویچه. 

دهمین کنگره  مجموعه مقاالتو کپسول مکش.  TDRغلظت امالح با دستگاه  گیریماند در اندازه. وقوع پدیده پس8416 عباسی، ف.

 .شهریور، کرج 3-6و  خاک، عل

وری آب محصوالت دیم. آبیاری در بهبود بهرهیزان تک. اهمیت زمان و م8416، ف. عباسیتوکلی، ع.ر.، ش. اشرفی، ع. . لیاقت و 

 ، کرمان.8416نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه مجموعه مقاالت 

روش آبیاری جانبی  . تعیین نیاز آبی گیاه در شرایط گلخانه با8416، ف. عباسیفر،  . ر. نیشابوری و نیا،  .، ت. سهرابی،  . شهابیذاکری

(Side Irrigation) کرمان.8416. مجموعه مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه ، 

. (SDIسطحی )ای زیرآبیاری قطره ستفاده از آنالیز ابعادی در تعیین ابعاد پیاز رطوبتی در. ا8416، ف. عباسیمالیی،  .، ع. . لیاقت و 

 ، کرمان.8416یاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه مجموعه مقاالت نهمین سمینار سراسری آب

های ریاضی حرکت آب و مواد آالینده در خاک. مجموعه مقاالت کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع ارزیابی مدل. 8418، عباسی، ف.

 .38-858، پردیس ابوریحان، پاکدشت، صفحات  18شهریور ماه  83ها و راهبردها، آب و خاک: چالش
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. مجموعه WetUpسطحی با استفاده از مدل ای زیرتخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره. 8418، ف. عباسیع. لیاقت و  موالیی،  .،

 . 183-181اردیبهشت، اهواز،  83-83های آبیاری و زهکشی، مقاالت همایش ملی مدیریت شبکه

های آبیاری سطحی. مجموعه مقاالت کارگاه فنی آبیاری وشآبیاری در رارزیابی کود. 8413، ف. سهراب و  . ایالنلو، ، عباسی، ف.

 .34-855، کرج، صفحات  13آذر ماه  84سطحی، 

شهریور، کرج،  6-3نهمین کنگره علو  خاک،  مجموعه مقاالت. بررسی حرکت توأ  آب با سولفات و کلراید در خاک. 8413، عباسی، ف.

 .841-835صفحات 

سازی در . مجموعه مقاالت کارگاه آموزشی مدلHYDRUS-1Dآب در خاک با استفاده از مدل سازی حرکت شبیه. 8413، عباسی، ف.

 .68-13، تهران، صفحات  13آذر ماه  33آبیاری و زهکشی، 

 یکنفرانس سراسر نیدوم مجموعه مقاالت. چهیجو یهندس یهاشکل استاندارد پارامتر راتییتغ. 8413، عباسی، ف.ناصری، ا. و 

 . 8228-8264، کرمان. صفحات 8413اسفند  4-3، منابع آب و خاک تیریو مد یزداریآبخ

ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهه گذشته در سطح کشور. مجموعه مقاالت کارگاه فنی آبیاری . 8413، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .82-25، کرج، صفحات  13آذر ماه  84سطحی، 

های آبیاری سطحی. مجموعه مقاالت سمینار آب، ریاضی برای طراحی و ارزیابی روش تهیه یک مدل. 8413و  . معیری، ، عباسی، ف.

 .828-826، صفی آباد دزفول، صفحات  8413بهمن ماه  33-45های آینده، کشاورزی و چالش

. 8428آبی. ، ع. میانپوش، ع. کشاورز، ع. مامنف. عباسیاسدی،  . ا.، ش. اشرفی، ج. باغانی، ح. ریاحی، ت. سهرابی، ح. طائفه رضایی، 

های آبیاری سطحی تحت مدیریت زارعین. مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، بررسی عملکرد روش

 .35-45، تهران، صفحات  8428بهمن 32-45

ان. مجموعه مقاالت های شور و سدیمی منطقه گرگ. تعیین ضرائب راندمان آبشویی خاک8428. ف. عباسیاسدی،  . ا.، ن. حیدری، 

 .385-341، تهران، صفحات  8428بهمن 45-32دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 

. مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی مسائل .W.S.Cهای . طراحی، ساخت و واسنجی فلو 8428. ف. عباسیاشرفی، ش.، ن. حیدری و 

  .386-356، تهران، صفحات  8428بهمن 45-32آب و خاک کشور، 

ای با استفاده از مدل اینرسی صفر. مجموعه مقاالت دومین . مطالعه پیشروی جریان در آبیاری جویچه8428و  .  . شوشتری.  عباسی، ف.

 .83-8، تهران، صفحات  8428بهمن 45-32کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 
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 یقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، مؤسسه تحق31538شماره فنی گزارش  .آن یهاتیمحدود

 ایچاه یجو یاریدر کودآب تروژنیمصرف آب و ن ییکارا یارتقا .8433ی، حمود .و   یسعود .جدشتگل، ن. سالمتی، .، ع. شینیعباسی، ف

ؤسساه تحقیقاات فنای و    ، م31533نهاایی شاماره   گازارش پژوهشای   . دهخادا(  شکریدر کشت و صنعت ن ی)مطالعه مورد شکرین

 کشاورزی، کرج. مهندسی

در کشات و   ی)مطالعه ماورد  شکرین ایچهیجو یاریبهبود عملکرد آب یبرا یتیریمد هاینهیگز یبررس .8433دشتگل، ، ع. شینیعباسی، ف.

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ،31834شماره گزارش پژوهشی نهایی . دهخدا( شکریصنعت ن

 ی)مطالعه مورد یقطعات زراع نهیابعاد به نییعوامل مؤثر بر تع یبررس. 8433 آ. عزیزی و ب. یارقلی،، ش. ویسی، ف. عباسیحیدری، ن.، 

 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.32835گزارش پژوهشی نهایی شماره  .(ریپروژه رامش یاراض

ضی تحات کشات نیشاکر خوزساتان )مطالعاه ماوردی در       ای در اراارزیابی عملکرد آبیاری جویچه .8434 دشتگل،و ع. شینی عباسی، ف.

، مؤسساه تحقیقاات فنای و    36625گزارش پژوهشی نهاایی شاماره   . های دهخدا، امیرکبیر، حکیم فارابی و کارون(کشت و صنعت

 مهندسی کشاورزی، کرج.

، 38335زارش پژوهشی نهایی شماره گ. ای(العه موردی در آبیاری جویچهطهای مختلف آبیاری )مکودآبیاری در روش .8438 ،عباسی، ف.

 صفحه. 33مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 

. در کارج ای بررسی اثرات کودآبیاری سطحی برکارایی مصرف آب، عملکرد و اجزاء عملکارد ذرت داناه   .8435 ،و ر. چوگان عباسی، ف.
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 .صفحه 38، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 833/13نشریه شماره سد کرخه. 

. شناساایی میازان آگااهی کشااورزان از     8413رخسار،  . خرمیاان،  ، ق. زارعی، پ. شاهینسلطانی تودشکی، ع.ر. کیانی ع.ر. عباسی، ف.،

نشاریه  افزاری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناساان.  افزاری و نر مسائل آب و خاک، امکانات سخت

 .صفحه 383 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،8868/13شماره 

، مؤسساه  338/13نشاریه شاماره    بررسی تاثیر استفاده از مواد سوپر جاذب بر نگهاداری آب در خااک.   .8413، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .قیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرجتح

گیاری  اندازه . طراحی، ساخت و ارزیابی یک حسگر افقی برای8413شریفی، ا.،  . نادری بلداجی، ب. جمشیدی، ف. عباسی و  . یونسی، 

   .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج8361/13نشریه شماره پیوسته رطوبت خاک. 

هاای باالدسات حاوزه    . بررسی سناریوهای مختلف آبیاری تکمیلی در زیرحوضاه 8435،  . اکبری و ن. حیدری، ف. عباسیحصاری، ب.، 

 صفحه. 833، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 833/35نشریه شماره کرخه بر تغییرات کمی آب سد کرخه. 
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خراساان و   هاای . مدیریت پایدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهینه آب کشاورزی در اساتان 8413، ---مقد ، س.ا.، ر. بهراملو، حقایقی

قیقات فنای و مهندسای کشااورزی،    تح ، مؤسسه338/13نشریه شماره (. های آبریز نیشابور و اسدآبادهمدان )مطالعه موردی حوضه

  صفحه. 841 کرج،

. 8411،  . معیری، ع. لطفعلی آینه، ش. آبسااالن، ف. مزرعاه و  . قرباانی،    ف. عباسی،  . سیدی نیاسر، ن. حیدری، ف. عباسیاسدی، ه.، 

دسات حاوزه آبریاز    ایینوری مصرف آب آّبیاری در غالت آبی در شرایط زارعاین در اراضای پا   مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر بهره

 صفحه. 63، کرج، اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات 386/11نشریه شماره کرخه در استان خوزستان. 

-، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، --نشریه شماره وری آب کشاورزی. . بهبود بهره8411، ....، ف. عباسیحیدری، ن.، 

 صفحه. -

نشریه شاماره  برخی از قنوات کشور.  برداریو بهرهمسائل فنی  بررسی. 8411نیا، ن. نادری و ا. ذوالفقاران، بهراملو،  . فرزا ر. ، عباسی، ف.

 صفحه. 12 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،184/11
گازارش پژوهشای   . ایمختلاف آبیااری جویچاه   های در رژیمآبیاری کود بررسی امکان. 8411 ،  .،و جلینی، ح. رضایی، طائفهعباسی، ف.

 صفحه. 26، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 838/11نهایی شماره 

. مساایل و راهبردهاای بهباود    8411،  . . نخجوانی، ح. دهقانی، ق. زارعی،  . اکبری، ش. اشرفی و ف. ساهراب،  ف. عباسیحیدری، ن.، 

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج8388/11نشریه شماره ه. وری آب کشاورزی در مقیاس مزرعبهره

هاای آبیااری در ایاران. گازارش نهاایی پاروژه       . تحلیلی بر بازده8411ریزی، . و ف. سهراب، ق. زارعی، ع.ر. آراستی و س. نیعباسی، ف

IRD1-85084 ،صفحه. 855، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران 

کم فشار )هیادروفلو ( و  های با لولهارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری . 8411و ا. حیدری،   ف. عباسیعلی،س.  . سیدان،  فیروزآبادی،قدمی

 32 ، مؤسساه تحقیقاات فنای و مهندسای کشااورزی، کارج،      662/11نشریه شاماره  . مقایسه آن  با آبیاری سنتی در  شرایط زارعین

 صفحه.

، 8433/12نشاریه شاماره   هاای آبیااری و زهکشای.    سازی شابکه . برنامه راهبردی بهینه8412، ...، سیف. عباطرقی،  .، ن. عباسی، کرامتی

 صفحه. 85 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،

 ، مؤسسه تحقیقات فنای و 8364/14نشریه شماره . تعیین و ارزیابی ضریب زبری مانینگ در مزارع آبیاری. 8414، عباسی، ف.ناصری، ا. و 

 صفحه. 26 مهندسی کشاورزی، کرج،

های مطبق با استفاده از معادله نفاوذ ساه جزیای فیلیا .     . تخمین هدایت آبی اشباع خاک8423زاده، ک.، ف. عباسی و ز. مغناطیسی، صادق

 صفحه. 833 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،813شماره ژوهش نهایی گزارش پ

، مؤسسه تحقیقاات  826آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. نشریه شماره . تاثیر کم8423و ا. نجفی.  زاده، ک. صادقعباسی، ف.

 صفحه. 888فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 

نشریه های آبیاری سطحی و نحوه کار آنها در سطح کشور. . ارزیابی بازدهی روش8421، انییپوش، ج. باغانی و ع. ک، ع. مأمنعباسی، ف.

 صفحه. 38 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،834شماره 

هاای  . تهیه یک مادل ریاضای بارای طراحای و ارزیاابی روش     8421رضایی و  .  . شوشتری. ،  . جلینی،  . معیری، ح. طائفهعباسی، ف.

 صفحه. 852، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 833آبیاری سطحی. نشریه شماره 
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، مؤسسه تحقیقاات فنای و   826نشریه شماره . .W.S.Cهای . طراحی، ساخت و واسنجی فلو 8426. ف. عباسیاشرفی، ش.، ن. حیدری و 

 صفحه. 62مهندسی کشاورزی، کرج، 

می ایران. های شور و سدی. تعیین ضرائب راندمان آبشویی خاک8426رضایی. ،  . ا. اسدی، ح. ر. سالمی، ح. طائفهف. عباسیحیدری، ن.، 

 صفحه. 355، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 13نشریه شماره 

های آبیاری نواری و انتخاب مادل  . تحقیق و مطالعه بر روی مدل8428،  . . شوشتری، ح. خالقی، ع. کشاورز و مهدی اکبری. عباسی، ف.

 صفحه. 841کرج، ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 64بهینه. نشریه شماره 
 

 انهمراهنمایی پایان     
باا عناوان    دانشاگاه تهاران،   کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ آبیاری و زهکشی، مازیار موالیی -8

دکتار  راهنماای مشاترک باا    ، "HYDRUS-2Dسطحی بالا اسالتداده از مالدل    زیر ایسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطرهنمون"

 .33/6/18تاریخ دفاع عبدالمجید لیاقت، 

باا عناوان    ،دانشاگاه تهاران   کارج، و مناابع طبیعای   کشااورزی  پاردیس   ،آبیاری و زهکشیرشتۀ پایان نامه کارشناسی ارشد  امیر گنجه، -3

 .38/2/18اع تاریخ دفراهنمای مشترک با دکتر عبدالمجید لیاقت، ، "ایآبیاری در آبیاری جویچهارزیابی یکنواختی کود"

 " دانشگاه تهران، باا عناوان   کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آبیاری و زهکشی، ، بیژن مجدزاده  -4

تااریخ  تیمور سهرابی، ، راهنمای مشترک با دکتر "ای تحت تغییرا  سطح مقطع در طول جویچهبررسی عملکرد آبیاری جویچه

 .3/85/16دفاع 

اثر چهار ماده اصالح کننده آلی بر " با عناوان  بریز،دانشگاه ت ،دانشکده کشاورزی، خاکشناسیرشتۀ دکتری نامه پایان، شکراهلل اصغری -3

، راهنمای مشاترک باا دکتار    "توزیع اندازه منافذ، پایداری خاکدانه، ضرایب هیدرولیکی و انتقال امالح در یک خاک لوم شنی

 .88/83/12یخ دفاع تارمحمدرضا نیشابوری، 

 دانشاگاه تهاران، باا عناوان     کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آبیاری و زهکشی، ، سعید مسعودی -8

 .45/6/11تاریخ دفاع ، نژادمسعود پارسی، راهنمای مشترک با دکتر "بررسی تاثیر فاضالب شهری بر خصوصیا  فیزیکی خاک"

 دانشگاه تهران، با عناوان  کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آبیاری و زهکشی، ، ی علیزادهعلحمزه -6

، راهنمای مشاترک  "ای در کرجبررسی اثرا  کودآبیاری سطحی بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزاء عملکرد ذر  دانه"

 .11ان ماه آبتاریخ دفاع ، عبدالمجید لیاقتبا دکتر 

عناوان  رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و مناابع طبیعای کارج، دانشاگاه تهاران، باا        نامه کارشناسی ارشدپایان، یاسر عباسی -2

راهنمای مشاترک باا دکتار عبدالمجیاد     ، "ایمقایسه انتقال امالح در دو روش کودآبیاری و کوددهی سنتی در آبیاری جویچه"

 .13شهریورماه  86 لیاقت، تاریخ دفاع

بررسی عملکرد و کالارایی  "دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر، با عنوان  حجت اروانه،

 .35شهریور ماه  33تاریخ دفاع ، "AquaCropمصرف آب کلزا با استداده از مدل 
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ارایه و ارزیابی مدل مالدیریت کودآبیالاری   " عنواندانشگاه تربیت مدرس، با  ،رشته آبیاری و زهکشیدکتری  نامه، پایانمهدی پناهی -3

 .32/4/38تاریخ دفاع ، "ندوذ جانبیای با در نظر گرفتن جویچه

بررسالی تالاثیر   "نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی با عنوان ، پایانمهدی علیزاده آقاباقر -85

 31/88/38، تاریخ دفاع "733ای رقم دابل کراس اری برعملکرد و اجزاء  عملکرد ذر  دانهکودآبی

بررسالی   " عناوان باا   واحد علو  تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی،    رشته آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد  نامه، پایانغزاله ضیایی -88

 .48/6/33تاریخ دفاع ، "ای در کرجانهدر برآورد بیالن آب خاک در کشت ذر  د AquaCropعملکرد مدل 

عناوان   باا   رشته آبیاری و زهکشی، دانشاکده  کشااورزی دانشاگاه تربیات مادرس      کارشناسی ارشد نامه، پایانفروغ عباسی تشنیزی -83

تااریخ   ،"ای زیرساطحی مطالعه الیسیمتری حرکت آب و انتقال باکتری فکال کلیفر  موجود در پساب تصفیه شده در آبیاری قطره"

 .33اسفند  دفاع

ناماه  عناوان پایاان  با  رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده  کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد نامه، پایانپوراهللفرید فیض -84

 .34ه شهریورمادفاع تاریخ ، "ایای در کودآبیاری جویچهبررسی مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن و عملکرد ذرت دانه"

تااثیر کودآبیااری بار    "عناوان  باا   کارشناسی ارشد رشته زراعت، واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اساالمی پایان نامه  اجاق،موسوی -83

 .34تاریخ دفاع شهریورماه ، "پروتئین دانه ذرت و برخی صفات زراعی

واحاد علاو  تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی باا عناوان        رشته آبیااری و زهکشای،    کارشناسی ارشدنامه پایان صدری،احسان رجبی -88

 .34ماه بهمن تاریخ دفاع ، "WinSRFRای نیشکر با استفاده از مدل ارزیابی و بهبود عملکرد آبیاری جویچه"

آیی مصرف آب و مصرف کود و ارتقاء کار یسازنهیبه" عنوانبا  دانشگاه زابل ،یو زهکش یاریرشته آب، پایان نامه دکتری ینادر سالمت -86

 . 33خرداد  38  دفاع خیتار، "کشت و صنعت دهخدا( یدر اراض ی)مطالعه مورد شکرین ایچهیجو یاریدر کودآب تروژنین

عناوان  باا  کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، واحاد علاو  تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی      نامه ن، پایاسید محمد کازرونیان -82

 .33، شهریور "ایی ضرایب نفوذ آب در خاک در آبیاری جویچهبررسی تغییرات فصل"

توساعه  "ناماه  نامه دکتری رشته آبیاری و زهکشی، واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اساالمی باا عناوان پایاان    ، پایانعلیرضا توکلی -81

 .33، شهریور "اییاری جویچهسازی در آببا استفاده از مقیاس معادالت برآورد نفوذ آب در خاک و ضریب زبری مانینگ

وری و تحلیل بهره"نامه دکتری رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان ، پایاننیاجواد نحوی -83

 . 8433، بهمن "های ایرانهای آبیاری با مفاهیم جدید در برخی حوزهبندی راندمانپهنه

نامه نشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی عنوان پایاندا علی اصغر قاسمی، -35

 . 8438 شهریور ماه، "شکرینکمی و کیفی بر خواص  یاچهیبه روش جو یاریدر کودآباوره و سطوح مختلف کوددهی کود  طیتقستأثیر "
 

 انهممشاوره پایان     
عنوان دانشگاه تهران، با  های هرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،وی کارشناسی ارشد رشته علفدانشج اسحاق کشتکار، -8

، "( در مقایسه با روش معمول در ذر Herbigation) آبیاریکش ارادیکان به روش سمارزیابی کارایی مصرف علف"

 . 16تاریخ دفاع شهریور 
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تعیین "عنوان دانشگاه تهران، با  ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،و زهکشی آبیاریرشته  دکتریدانشجوی  نیا،مهدی ذاکری -3

 .12شهریور  38تاریخ دفاع ، "الگوی جذب آب توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت

و  بررسی جذب"عنوان ، با بریزدانشگاه ت کشاورزی، دانشکده، خاکشناسیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته  زاده،حبیب رمضان -4

 . 12 مهر 33تاریخ دفاع ، "و ستونی در یک خاک شنی Batchبه دو روش  Znواجذب 

بررسی جذب و "عنوان دانشگاه تهران، با  دانشکده محیط زیست، مهندسی محیط زیسترشته  دکتریدانشجوی  بهمن یارقلی، -3

 6تاریخ دفاع ، "یک گونه شاخص جا  و مدل کردن جذب کادمیوم درهای سبزی و صیدیهای گونهتجمع کادمیوم در اندام

 .12 آبان

سازی بهینه"با عنوان دانشگاه تهران،  ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،آبیاری و زهکشیرشته  دکتریدانشجوی  مریم نوابیان، -8

 .12 آبان 88تاریخ دفاع ، "ای برای کاهش آلودگی نیترا آبیاری جویچهطراحی کود

 بررسی و"با عنوان ، واحد علو  تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی ، آبیاری و زهکشیرشته اسی ارشد کارشندانشجوی  امین روشنی، -6

 .8411خرداد ماه  38. تاریخ دفاع "ایمقایسه عملکرد فیلترهای دیسکی و توری در سیستم فیلتراسیون آبیاری قطره

عنوان دانشگاه تهران، با  کشاورزی و منابع طبیعی کرج،، پردیس آبیاری و زهکشیرشته کارشناسی ارشد دانشجوی  زاده،مهران قاسم -2

 .13مرداد  88تاریخ دفاع ، "در شبکه آبیاری قزوین SURFACEبررسی عملکرد آبیاری سطحی با استفاده از مدل "

رسی بر"عنوان با  ،دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان االحکامی،بیتا مروج -8

 .67/8/88تاریخ دفاع ، "ایدر آبیاری جویچه عملکرد هیدرولیکی و کودآبیاری سطحی در الگوهای مختلف جریان ورودی

های مقایسه روش"عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، با امیر محسنی،  -8

 .88مهرماه  62تاریخ دفاع ، "ایردنیاز ذرت دانهکودآبیاری با کودپاشی سنتی در تامین ازت مو

استفاده از "عنوان ، دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، با یاسر حسینی -63

 .23/66/88، تاریخ دفاع "سازی اثر مقیاس بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاکروش فراکتال برای مدل

-لمد پارامترهای تخمین"عنوان دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، با محمدعلی محمودی،  -66

 .8435تیر ماه  38، تاریخ دفاع "خاک رولیکیدهی هایداده از استفاده با امالح انتقال های

در  های زراعی موثرارزیابی مدیریت"عنوان المی، با دانشجوی دکتری واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اسمنصور معیری،  -62

 . 6783شهریورماه  23، تاریخ دفاع: "در دشت اوان )حوضه آبریز رودخانه کرخه( آبیاری ذرت کارایی مصرف آببهبود

سازی هشبی"عنوان دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، با محمد خرمیان،  -67

-ذرت در دو روش خاک-ای در تناوب گند سطوح مختلف آب و کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات و عملکرد ذرت دانه

 .35مهر ماه  83تاریخ دفاع ، "ورزی

اثرات لجن "عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، با ء ضیاءالدینی، اسما -83

تاریخ دفاع: شهریور ، "کی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای انتقال امالح در خاک مزرعه تحقیقاتی بابالنبیولوژی

 .35ماه 
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 و سازیشبیه"عنوان با  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، ، حامد ابراهیمیان  -88

 .35ماه  آبان 35تاریخ دفاع ، "ای یک در میان  به منظور کاهش آلودگی نیتراتجویچهآبیاری در آبیاری سازی کودبهینه

 کاربرد "عنوان ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، با مکانیزاسیون کشاورزیدانشجوی دکتری رشته ، مجید روزبه -61

 اسفند 35تاریخ دفاع ، "ذرت و گند  در زراعت ننیتروژ تلفات و خاک پایداری هایشاخص بر حفاظتی هایتکنولوژی تلفیقی

 .35ماه 

سازی آبشویی نیترات مدل"دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، با عنوان ، حسین شکدته -63

تاریخ دفاع ، " های محاسبات نرو تکنیک  HYDRUS-2Dبا استفاده ازتی  ای زمینی و آبیاری قطرهاز خاک تحت کشت سیب

 .38مهر ماه  8

بررسی عملکرد "عنوان دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، با فاطمه سروش،  -81

 .38مهر ماه  36تاریخ دفاع ، "ای گردشیسازی کودآبیاری جویچهای و مدلمزرعه

بررسی روند "عنوان کشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، با دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زه، کاراندیشفاطمه  -83

 .38ماه  بهمن 81تاریخ دفاع ، "نیتراتی در خاک تحت آبیاری ناقص ریشه در گیاه ذرت -تغییرات رطوبت و نیتروژن

در برآورد  HYDRUS-1Dبی کارایی مدل ارزیا"نامه دانشجوی دکتری واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، با عنوان پایان الناز صباغ، -35

، تاریخ دفاع "تلفات نیتروژن، فسفر و پتاسیم در طول آبشویی یک خاک شور و سدیمی تیمار شده با کمپوست زباله شهری و کود دامی

 .33شهریور ماه 

مدل  یابیتوسعه و ارز"عنوان ، با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرجدانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، ، حسن اوجاقلو -38

 .33دی ماه  3تاریخ دفاع ، "یموج یاریدر آب یاچهیجو یاریکودآب

 یابیارز"عنوان با کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، واحد علو  تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی نامه ، پایانپیام ارمکان -33

 .34تاریخ دفاع  شهریور ماه ، "سبک خاک کیدر  یسطحریز یاقطره یاریدر آب یرطوبت لیپروف یمتریسیال

اثر "نامه دکتری رشته علو  خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با عنوان ، پایانحسین بیرامی -34

 .34، تاریخ دفاع آبان "های جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال برومید در خاکگریزی بر شاخصآب

 با عنوان یت مدرسبردانشکده کشاورزی دانشگاه ت گرایش فیزیک و حفاظت خاک،-نامه دکتری رشته علو  خاکپایان الهام نوشادی، -33

  .34اسفند  38، "بوزین در خاک تحت راهبردهای مدیریتی مختلف سم آبیاریمتری کشمطالعه کمّی انتقال و سرنوشت علف"

بررسی رفتار " با عنوان یت مدرسبردانشکده کشاورزی دانشگاه ت ،یآبیاری و زهکشنامه دکتری رشته پایان لویی،ایبنطمه اف -38

  .33تیرما ، "رطوبت و نیترات در آبیاری زیرسطحی با پساب شهری

دکتری رشته جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی کشاورزی، دانشکده علو  جغرافیایی و برنامه  نامهپایان، سیدمسعود مصطدوی دارانی -36

شهرستان اصفهان با مدل  جو در بینی عملکردپیش و نمو و سازی رشدمدل"تی اصفهان با عنوان ریزی محیطی، دانشگاه صنع

AquaCrop" ، 33تیرماه. 

 یبررس"حاصلخیزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان با عنوان -نامه دکتری رشته خاکشناسی گرایش شیمیپایان شراره نصر، -32

 .33، شهریور "HYDRUSخاک با استفاده از مدل  تیفیک یکاربرد آب برکه باغ پرندگان اصفهان رو
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توسعه مدل فصلی "نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج با عنوان پایان محبوبه قبادی، -31

 .33، شهریور "ای به منظور ارتقاء کارایی مصرف آبآبیاری جویچه

بررسی تاثیر دبی و ضریب "با عنوان  دانشگاه شهرکردکشاورزی  دانشکدهی رشته آبیاری و زهکشی، نامه دکترپایان سونیا زبردست، -33

 .8433، آبان "ایآبیاری جویچه در کودآبیاری طول پخشیدگیزبری بر 

 سازیمدل" عنوانبا  چمران اهواز دیدانشگاه شه یدانشکده کشاورز ،یو زهکش یاریرشته آب یدکترنامه پایان ی،لاسماعیخیش دیام -45

 . 8433، اسفند "ایقطره یاریمختلف تحت کودآب هایدر خاک تروژنیانتقال آب و ن

 یبررس" عنوانبا  چمران اهواز دیدانشگاه شه یدانشکده کشاورز ،یو زهکش یاریرشته آب یدکترنامه پایانالله دیوبند هدشجانی،  -76

 .8438، تیر ماه "در خاک تراتین ییاز آبشو یریبر جلوگ شکریباگاس ن وچاریو ب ی کمپوستکاربرد ورم ریتاث

رخ چگونگی کاهش موضعی شوری نیم بررسی"نامه دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل با عنوان پایاننیا، محدثه حسینی -43

 .38، مهر ماه "پسته( موردی در یک باغ خاک )مطالعه

  

 راهنمایی سمیناراهی دانشجویی     
معرفی و ارزیابی مدل "، وی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه اما  خمینی )ره( قزویندانشج، محدثه جعدری -8

AquaCrop 8413، آذرماه، "ای در کرجبرای مدیریت آبیاری ذر  دانه. 

مدیریت آبیاری برنج با " دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه اما  خمینی )ره( قزوین،مهدیه عبداللهی،  -5

 .8413، آذرماه، "AquaCropافزار استداده از نرم
 

 آموزشی  اهیو کارگاه  اهتدریس دوره     
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  حرکت آب و امالح در خاک با استداده از مدلHYDRUS ،89شهریور ماه  7، اصدهان دومین کنگره آبیاری و زهکشی. 

 6789خرداد ماه  8-63وری مصرف آب، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز بهره . 

  33اهواز، موسسه تحقیقا  و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ، یشکرمزارع ندر و کود مدیریت مصرف آب 

 .8438ماه اردیبهشت 

  کشی(، نیشکر ایران )کارگروه آبیاری و زه انآورجمعیت علمی فن، در اراضی تحت کشت نیشکرو کود مدیریت مصرف آب

 .8434بهمن ماه  31اهواز، 

  وضعیت راندمان و مدیریت مصرف آب آبیاری در اراضی تحت کشت نیشکر )مطالعه موردی در کشت و ارزیابی

 81کشی(، اهواز، نیشکر ایران )کارگروه آبیاری و زه انآورجمعیت علمی فن، های امیرکبیر، فارابی، دهخدا و کارون(صنعت

 .8433شهریور ماه 

 موسسه تحقیقات و ری در اراضی توسعه نیشکر و صنایع جانبیارزیابی وضعیت راندمان و مدیریت مصرف آب آبیا ،

 .33خرداد ماه  2آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اهواز، 

  آشنایی با مدلAquaCrop، 88-83  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. 11اسفند ، 

 مؤسسه تحقیقات فنی و 18آذر  88-83، های ریاضیسازی آن با استداده از مدلبررسی حرکت آب در خاک و شبیه ،

 مهندسی کشاورزی، کرج. 

 سازی آن با استداده از مدل بررسی حرکت آب و امالح در خاک و شبیهHYDRUS-1D ، مجتمع آموزشی وزارت جهاد

 .13اردیبهشت  83-83کشاورزی، کرج، 
 

صصی گذرانده شده )ملی و نیب-اهی آموزشی علمیدوره       المللی(تخ
1. Training Course on "Improving On-Farm Water Use Efficiency", 28 Ap.-8 May, 1997, ICARDA, Aleppo, 

Syria. 

2. Advanced Modelling of Water Flow and Solute Transport in Variably Saturated Media, HYDRUS 1&2-D 

Model, Lecturer Dr .M. Th. van Genuchten & J. Simunek, 10-12 Mar. 2000, Hannover, Germany. 

3. Spatial Modelling Using GIS, Lecturer Dr. J. Van Orshoven, 1-4 April 2000, Leuven, Belgium. 

4. Fundamentals of Radiation Safety and Gauge Operation for the Use of Portable Moisture Density Gagues, 

Lecturer Dr. W. Mancuso, 4th Oct. 2000, CA, USA. 

5. Rainfall-Runoff Modeling, Lecturer Dr. K. Beven, Jan.-Mar. 2000, Leuven, Belgium. 
 

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 88/6/18لغایت  83/6/18از تاریخ  "ریزی استراتژیک تحقیقبرنامه"دوره آموزشی  .6

 کرج، مدرس دکتر علی فاخر.

، مؤسسه 82/83/18لغایت  83/6/18از تاریخ  "طرح آزمایشا  کشاورزی در تحقیقا  فنی و مهندسیکاربرد "دوره آموزشی  .2

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، مدرس دکتر ابوالفضل ناصری.

8. Training Workshop on "Water Management in the Dry Areas with Special Focus on Water Productivity", 

3-13 December, 2007, ICARDA, Aleppo, Syria. 
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، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 33/88/16تاریخ  "های تدوین نشریا  علمی و آموزشیاستاندارد"دورة آموزشی  .3

  پسند. شاهرضا محمدکرج، مدرس دکتر 

10. Training Symposium on "Water and Soil Managemnt", 29 June-17 July, 2009, USDA International 

Institute, Washington DC, USA. 

11. Capacity Development for Farm Management Strategies to Improve Crop-Water Productivity Using 

AquaCrop. 9-13 August, 2009, Tehran, Iran. 

 4/88/11تاریخ  "PIMبر مدیریت های مشارکتی برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی با تاکید رهیافت"دورة آموزشی  .83

 معاونت ترویج و آموزش، تهران.، 1/88/11لغایت 

، موسسه تحقیقات 38/4/38تاریخ  "های آبیدر مهندسی ژئوتکنیک سازه Geostudioافزاری کاربرد بسته نرم"کارگاه آموزشی  .84

 فنی و مهندسی کشاورزی، مدرس مهندس شایان خلیلی.

، موسسه 54/85/8438لغایت  31/53/38تاریخ  "ی مصرف آب کشاورزی و راهکارهای آنافزایش کارای"کارگاه آموزشی  .83

 .دکتر حیدری و دکتر زارعیتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مدرس 

معاونت آب و خاک و صنایع، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و موسسه  36/88/38تاریخ  "آبیاری و انرژی"کارگاه آموزشی  .88

 .مهندسی کشاورزی تحقیقات فنی و

موسسه  81/85/33لغایت  82/85/33تاریخ  "MS-Projectافزار های تحقیقاتی و آموزش نرممدیریت پروژه"دوره آموزشی  .86

  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مدرس دکتر بهمن یارقلی.

 و ترویج کشاورزی. ، سازمان تحقیقا ، آموزش66/7/82، ")ثبت وقایع روزانه( DOB ذیندعان و"کارگاه آموزشی  .82

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.83/4/33، "اهداف و نقشه استراتژی"کارگاه آموزشی  .81

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.CSWOT" ،33/3/33"کارگاه آموزشی  .83

 موزش و ترویج کشاورزی.، سازمان تحقیقات، آEFQM" ،33/3/33خودارزیابی با مدل تعالی سازمانی "کارگاه آموزشی  .35

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 8/4/33، "ریزی استراتژیکهای سازمان در راستای برنامهبازنگری بیانیه"کارگاه آموزشی  .38

 کشاورزی.

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.BSC" ،36/3/33کار  امتیازی متوازن "کارگاه آموزشی  .33

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.3/3/33، "ا اقداما  استراتژیکآشنایی ب"کارگاه آموزشی  .34

معاونت ، 33مهر ماه  32، "بهینه توسط موسسا  تحقیقاتیمدیریت های پژوهشی با رویکرد اثر بخشی فعالیت"دوره آموزشی  .33

  ترویج و آموزش. 

 


