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 عنوان تحقیق رشته مدرک
اخذ دانشگاه 

 مدرک
 سال اخذ

 7631-17 شهید چمران اهواز - مهندسی آبیاری لیسانس

 7617-17 تربیت مدرس های ریاضی در طراحی آبیاری نواریاستفاده از مدل آبیاری و زهکشی فوق لیسانس

 Field-scale analyses of water flow and آبیاری و زهکشی دکتری

solute transport in furrows 
 7612-28 لون بلژیک

پسادکتری
PostDoc 

 7628-26 لون بلژیک Sulphate transport in soil فیزیک خاک

 

صصی:زمینه     اهی تخ
  وری آب، راندمان و بهرههای ریاضی در آبیاریکودآبیاری و مدل، در مزرعه آبمدیریت 

 واد آالینده در خاکانتقال آب و مهای فیزیک خاک و مدل 
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 آبیاریرابطه آب و خاک و گیاه، کم 

 

  :ی اجراییاهمسؤلیت  
 7747تا آذر ماه  7747ورزی از فروردین ماه وزارت جهاد کشا معاون آب و خاک 

 تا کنون 7611های نوین آبیاری، از بهمن ماه مشاور وزیر و مجری طرح سامانه 

  7747تا فروردین  11از مهر ماه مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 

  7611مرداد تا  16موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از تیرماه رئیس 

  7614دی ماه تا  7621خرداد ماه پژوهشی مؤسسه از معاون 

  7621تا  7627رئیس بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از  

 7612ا ت 7611بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از سال  معاون 

 

  :ی علمی اجراییاهمسؤلیت   
  7744، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردیبهشت "وری آبارتقای بهره"مجری طرح کالن. 

  اصفهان.11، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، شهریور ماه "آبیاری سطحی و تسطیح لیزری"رئیس همایش ، 

  مشهد.17ولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه ، ا"آب و فناوری اطالعات"رئیس همایش ، 

  معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، خردادزیستهای آب، خاک و محیطفناوریعضو کمیته علمی جشنواره و نمایشگاه ، 

 ، تهران.17ماه 

  7616ماه  ، آذر"اندر ایر های آبیاری و تحویل آبهای توسعه روشبررسی و نقد سیاست"دبیر علمی نشست تخصصی ،

 .کرج

 در  "بهبود کارایی مصرف آب در حوزه کرخه" المللیمسئول پروژه بین( برنامه چالش آب و غذاCP) ،7621-7621 

  کرج7621، خرداد "های آبیاری سطحیراهکارهای بهبود و اصالح روش"ملی دومین سمینار دبیر علمی و اجرایی ،. 

 کرج7627، آذر "آبیاری سطحی مکانیزه"نی دبیر علمی و اجرایی اولین کارگاه ف ،. 
 

 اهی علمی انجمن و  اهعضویت رد کمیته  
  تا کنون 7611سال  نت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازستاد آب، خشکسالی و محیط زیست معاو آب یکمیتة فناورعضو 

  تا کنون 7611 شهریور از سالسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هیات ممیزة عضو 
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  کنون تا 7611سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال هیات ممیزه،  کمیسیون تخصصی مکانیک و عمرانرئیس 

  تا 7617از سال  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیهیات ممیزه،  کمیسیون تخصصی مکانیک و عمراندبیر و عضو 

7611. 

  7611مرداد ماه  تا 7621از سال تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی هیات ممیزه موسسه  کمیته منتخبعضو 

  تاکنون 7627از سال  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایرانعضو 

  7621تا  7627از سال  انجمن آبیاری و زهکشیعضو هیات مدیره 

  تاکنون 7621 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال "های آبیاری و زهکشیشبکه"عضو قطب علمی 

  از  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریستاد توسعة فناوری لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی عضو شورای راهبردی

 .7611 تا 7611سال 
 

 هیأت تحرریهی مجالت عضویت رد 
 تاکنون 7611از سال  "گیاه خاک وروابط "پژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی 

  7611مرداد  تا 7612سال تیر ماه از  "ی کشاورزیمدیریت ضایعات و پسماندها"رویجی تمدیر مسئول مجله 

 تاکنون 7611از سال  "مروج"ترویجی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی 

 11ا مرداد ت 7613از سال  "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی"پژوهشی -مدیر مسئول مجله علمی 

 11مرداد  تا 7617از سال  "های آبیاری و زهکشیندسی سازهتحقیقات مه"پژوهشی -مدیر مسئول مجله علمی 

 11مرداد  تا 7617از سال  "کشاورزیها و مکانیزاسیون سامانهتحقیقات "پژوهشی -مجله علمی مدیر مسئول 

 7617تا  7616از سال  "تحقیقات مهندسی کشاورزی"پژوهشی -مدیر مسئول مجله علمی  

 تاکنون 7617از سال  "های آبیاری و زهکشیتحقیقات مهندسی سازه"پژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی 

 7617 تا 7621از سال  "مهندسی کشاورزیتحقیقات "پژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی  

 کنونتا 7621از سال  "نشریه آبیاری و زهکشی ایران"پژوهشی -عضو هیأت تحریریه مجله علمی   

 تاکنون 7614سال ماه  آذراز )دانشگاه شهرکرد(  "پژوهش آب ایران" پژوهشی-عضو هیأت تحریریه مجله علمی 

 

 تشویقات     
  7747آذر ماه ، معاونت آب و خاکسرپرستی ، وزیر جهاد کشاورزینژاد ساداتیدکتر آقای دریافت لوح تقدیر از. 

  همکااری در  ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویج کشااورزی     نکوییخیامدکتر آقای دریافت لوح تقدیر از

 .7747( هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهریور ماه 7611-7747) نهمدورة 

 بارای  ، تحقیقات، آموزش و تارویج کشااورزی  سازمان پژوهش و فناوری معاون آقای دکتر ارژنگ جوادی از  دریافت لوح تقدیر

 .7744، آذر ماه  مشارکت در داوری کتاب در هفته کتاب
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 سیی بارای  ، تحقیقات، آموزش و ترویج کشااورزی معاون وزیر و رئیس سازمان ی دکتر کامبیز بازرگان آقااز  دریافت لوح تقدیر-

 .7744، شهریور ماه امین سال تاسیس موسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 بارای   ،تحقیقاات، آماوزش و تارویج کشااورزی    معاون وزیر و رئییس سیازمان   کامبیز بازرگاان  آقای دکتر از  دریافت لوح تقدیر

 .7611، آبان ماه  مشارکت در داوری کتاب در هفته کتاب

  ( هیاات ممیازه ساازمان    7611-11همکااری در دورة هشاتم )  ، دکتر خاوازی وزیر جهاد کشیاورزی آقای دریافت لوح تقدیر از

 .7611تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهریور ماه 

  مشارکت بارای  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وهش و فناوریمعاون پژآقای دکتر بازرگان دریافت لوح تقدیر از

 .7612 ، آبان ماهدر داوری کتاب در هفته کتاب

  7611، اسفند ماه دفتر آموزش کارکنانهمکاری با کل دفتر آموزش کارکنان،  تبار مدیرمیثمیمهندس دریافت لوح تقدیر از آقای. 

  همکیاری بیا   ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی م خاوازیکاظدکتر دریافت لوح تقدیر از آقای

 .7611، اسفند ماه هیات ممیزة سازمان

  موسسه برتیر  ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیکاظم خاوازی دکتر دریافت لوح تقدیر از آقای

 .7611، آبان ماه در تولید آثار ترویجی

  برگازاری  ، معاون وزیار و رئایس ساازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویج کشااورزی        اسکندر زنددکتر دریافت لوح تقدیر از آقای

 .7611پانزدهمین گردهمایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد ماه 

  بارای مشاارکت در   ، ویج کشااورزی سازمان تحقیقاات، آماوزش و تار    معاونین ترویج و پژوهش و فناوریدریافت لوح تقدیر از

 .7611سازمان، اسفند ماه  یانهضت تولید محتو

  آذر مااه  "8538کشیوری  پژوهشگر برگزییده  "وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  محمد فرهادیدکتر دریافت لوح تقدیر از آقای ،

7611. 

  برگازاری  ، ت، آماوزش و تارویج کشااورزی   معاون وزیار و رئایس ساازمان تحقیقاا     اسکندر زنددکتر دریافت لوح تقدیر از آقای

 .7611تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه، آبان ماه  نمایشگاه دستاوردهای سازمان

  ،7611مهر ماه ، "مدیریت مصرف آب و کود در اراضی تحت کشت نیشکر"طرح برترپنجمین جشنواره مهندسی آب. 

  همکاری موثر با، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اسکندر زندر دکتدریافت لوح تقدیر از آقای 

 .7617، اسفند ماه کمیته راهبردی آب سازمان

  راه "تعاون روساتایی در اجارای پاروژه     همکاری موثر و اثربخش با سازمان، مدیر عامل سازمان تعاون روستایی صفاییمهندس

 .  7617بهمن ماه ، "فروش محصوالت کشاورزیاندازی سامانه خرید و 

  تیالش بیرای   ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و تارویج کشااورزی   اسکندر زنددکتر دریافت لوح تقدیر از آقای

 .7616اسفند ماه ، های محولهانجام وظایف و ماموریت

  همکاری موثر با، ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیمعاون وزیر و رئیس س اسکندر زنددکتر دریافت لوح تقدیر از آقای 

 .7616، اسفند ماه کمیته راهبردی آب سازمان
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  هیای  انجیام پیژوهش  ، رئایس موسساه تحقیقاات فنای و مهندسای کشااورزی       سیدعلی شهپریدکتر دریافت لوح تقدیر از آقای

 .7617ماه  تیر، کاربردی

  همکیاری بیا   یس سمینار و معاون آب و خاک و صانایع وزارت جهااد کشاا.رزی،    رئ مهندس سجادیدریافت لوح تقدیر از آقای

 .7621، بهمن ماه "فشارهای آبیاری تحتتوسعه پایدار روش"سومین سمینار ملی  کمیته علمی

  همکیاری در  ای، مدیر کل دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوباات و نباتاات علوفاه   آقای مهندس کابلی دریافت لوح تقدیر از

 .7622دفتر، دی ماه  های اجراییها و برنامهنجام پروژها

  هیای آبییاری و   های ساخت تاسیسیات آبیی و شیبکه   تجربه"با کمیته علمی سومین کنفرانس ملی همکاری دریافت لوح تقدیر

 .7622، مهرماه "زهکشی

  انتخیاب پژوهشیگر برگزییده     "یرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و تارویج کشااورز   جعفر خلقانیدریافت لوح تقدیر از آقای

 .7623، آذر ماه "وزارت جهاد کشاورزی

  های آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی کشااورزی،  مدیر کل دفتر توسعه شبکه مهندس علیرضا پرستاردریافت لوح تقدیر از آقای

 .7621مورد نیاز دفتر، دی ماه  های تحقیقات آبیاری و زهکشیهمکاری در تدوین مجموعه اولویت

  کشااورزی  ، معااون وزیار و رئایس ساازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویج        آقای مهندس عبیاس کشیاورز  دریافت لوح تقدیر از

 .8531در سال  "های مصوب و ارایه گزارشات و انتشاراتارزشیابی با امتیاز بسیار خوب در اجرای طرح"

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

 .7613، اسفند ماه کنگره

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

 ، تهران.7611بهمن ماه 

 

                                ردوس دااگشنهی دریست

  ،7744-7747سال تحصیلی اول سال ، نیمایالمدانشکده کشاورزی فیزیک خاک پیشرفته، کارشناسی ارشد . 

 7611-7744سال  دومسال تحصیلی ، نیممدرستربیتدانشکده کشاورزی ، رشتة آبیاری و زهکشی رابطة آبِ خاک و گیاه، کارشناسی ارشد . 

 7611-7744سال  دومسال تحصیلی ، نیمایالمدانشکده کشاورزی ، آبرشتة مهندسی  رابطة آبِ خاک و گیاه، کارشناسی . 

 سال تحصایلی اول  ، نیمدانشگاه تربیت مدرسدانشکده کشاورزی گروه آب های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، مدل

 . 7611-7744سال 

  ،7611-7744سال تحصیلی اول سال ، نیمایالمدانشکده کشاورزی فیزیک خاک پیشرفته، کارشناسی ارشد . 

 11-12سال  دومسال تحصیلی ، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی زابل، نیممدیریت آب در مزرعه. 

 13-11سال تحصیلی اول سال ، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی زابل، نیمیهیدرولیک آبیاری سطح. 

 11-13سال  دومسال تحصیلی شی، دانشکده کشاورزی زابل، نیم، دکتری آبیاری و زهکمسایل آب ایران. 

  7616تا  7623موضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال  

 17-18ل سال سال تحصیلی اوهای ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی زابل، نیممدل . 
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  7614تا  7621هیدرولیک آبیاری سطحی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، از سال  

  7623تا  7627پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 

 7621تا  7627از سال  و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج،  فیزیک خاک پیشرفته، دکتری آبیاری 

 7621تا  7627های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، از سال مدل . 

 7626-27 سال تحصیلی دوم سالپدیده انتقال مواد در خاک، دکتری خاکشناسی )گرایش فیزیک خاک(، دانشکده کشاورزی تبریز، نیم. 

 Soil Physics, K.U.Leuven, Belgium, First Semester 2003-2004. 
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وری آب در سویا تابستانه )مطالعه موردی:  های بهرهارزیابی راندمان کاربرد و نمایه .7747، اخوان .ک ،یعباس .فف.،  ،یعراقیپرچم

 .7876-7811، ص. 3، شمارة 16، دورة رانیک اآب و خا قاتیمجله تحق. (لیمغان، استان اردب یو زهکش یاریشبکه آب دست نییپا

، یقاسم .م.م فضل،یموسو .ح.س ،یزیپرو .ح ا،ینفرزام .م ،یگودرز .م مقدم،یقیحقا .ا.س ،یناصر .ا، یعباس .فم.ع. و  ا،ینشاهرخ

، ص. 7، شماره 1لد ج، یآب در کشاورز تیریمد هینشر. آب باغات انار در کشور یور و بهره یاریحجم آب آب گیریاندازه .7747

18-11. 

 تیریآب تحت مد یور  عملکرد ذرت و بهره یساز هیشب یبرا AquaCropمدل  یابیارز .7748، یعباس .ف اگدرنژاد، .اک.،  ،یسین

 .83-77: ص. 7، شماره 6، دوره آب و خاک تیریو مد یسازمدل. در کرج تروژنیمختلف کاربرد کود ن

مجله پژوهش آب در . دشت مغاندر  ایآب سو یور و بهره یآب کاربردمقدار  یابیارز. 7747، خوانا .ک ،یعباس .فف.،  ،یعراقیپرچم

 . 727-848 ص.، 8، جلد  63شماره ، کشاورزی
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 ،یوخسر. ح ،یمهرانزارع .ا ،یعباس .م ،یزیعز .آ ،یطرقیکرامت .م ا،ینفرزام .م ان،یخرم .م ا،ینشاهرخ .ع.م ،یناصر .ا ،یعباس .فم.،  ،یاکبر

 یدر برخ ازیپ دیآب در تول یور و بهرهآبیاری حجم آب . برآورد 7747، یباغان .ج ،یعباس .ن مقدم،ینخجوان .م.م دامنه،یمقبل .ا

 .767-771، 8شمارة  63، جلد مجله پژوهش آب در کشاورزی .کشور یهااستان

 یآب کاربرد زانیم نییتع. 7747، یمهرانزارع .ا دامنه،یمقبل .ا ،یالمتس .ن ،یاسالم .ا ان،یدهقان .ا.س ،یصر. ناا ،یعباس. فم.ع.، ا،ینشاهرخ

 . 7-84، ص. 21، شماره 86، جلد یو زهکش یاریآب یهاسازه یمهندس قاتیتحق. در کشور موترشیآب باغات ل یورو بهره

 یو آب دارا وچاریکاربرد ب طیک در شراخا یرطوبت لیپروف راتییتغ. 7747، ع. معتمدی، ف. عباسینیا، عباسی تشنیزی، ف.، م. قبادی

 .776-781 ، ص.7شمارة  73دورة  پژوهش آب ایران،. یرسطحیز یا قطره یاریدر آب یکروبیم یآلودگ

ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از  برنامه. 7747، یعباس .فو  اگدرنژاد .اس.ک.،  ده،یپژوه

 .611-614، ص. 73، جلد  8شماره  ،رانیا یو زهکش یاریآب هینشر. AquaCrop شده جیمدل واسن

. یا آب ذرت علوفه یور بر بهره یا چهیجو یاریدر آب یکیمالچ پالستمحل کارگذاری  ریتأث. 7747، یعباس .ف ان،یمیابراه .حع.،  ،یپهلوان

 . 16-747ص. ، 7، جلد 63شماره   ،مجله پژوهش آب در کشاورزی

. رانیا یو زهکش یاریآب هینشر. در مزارع استان گلستان ایسو یاریآبآب  یور بهره بررسی. 7747، یعباس .ف ،یکمال .ا.مع.ر.،  ،یانیک

 .31-28، ص. 73، جلد  7شماره 

و  یاریآب هینشر. آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس یورو بهره یاریحجم آب آب یبررس .7747، یعباس .فم.ع. و  ا،ینشاهرخ

 .727-714، ص. 73، جلد 7شماره ، رانیا یزهکش

و  یاریآب هینشر. آب باغات گردو در استان فارس یور و بهره یاریآب آب زانیم یبررس .7744، یعباس .فم.ع.، ن. عباسی،  ا،ینشاهرخ

 .7637-7631، ص. 71، جلد 3شماره ، رانیا یزهکش

 ی)مطالعه مورد یا در مزارع ذرت علوفه یو سطح یباران یاریآب یها آب سامانه یور بهره یبایارز. 7744، یعباس .فن.، و  ،یسالمت

 .11-774، ص. 7، شمارة 67، دورة دانش آب و خاک هینشر. شهرستان بهبهان(

 یها یژگیاوره بر و و کود یا ذرت علوفه وچاریاثر ب. 7744، یعباس .ف ،یمیکر .س اقت،یل .م.ع دره،گرم یهاشم .ا.سا.،  ر،ینژاد منیحس

 .116-343، ص. 6، شمارة 77، دورة یاریآب و آب تیریمد هینشر. گلخانه طیتحت شرا یا لفل دلمهفخاک و عملکرد  ییایمیش

و  یاریآب هینشر. استان فارس بیآب در باغات س یورو بهره یآب کاربرد زانیم نییتع .7744، یعباس .ف ،یناصر. ام.ع.،  ا،ینشاهرخ

 .167-174، ص. 7، شماره 71جلد ، انریا یزهکش

 یشناس ستیز هیشرن. های مرسومو مقایسه با روش افزار تخمین شاخص سطح برگتوسعه نرم. 7744، عباسی .فه. و نسب،  شریف

 .26-17. ، ص8، شماره  67دوره ، یکاربرد

های عملکرد ای بر شاخصودآبیاری سطحی و قطرهفراتحلیل اثربخشی ک. 7744، قمشلویناز. آ ،یعباس .ف ان،یمیابراه .حر.،  دلباز،

 .761 -714ص. ،  61، جلد  8شماره   ،مجله پژوهش آب در کشاورزی. وری آب و کودمحصول و بهره

در  یگندم )مطالعه مورد دیآب در تول یو اقتصاد یکیزیف یوربهره یامزرعه یابیرز. ا7744، عباسی .فو  باغانی .جپ.،  ورجاوند،

 .331 -312ص. ،  71، جلد  6شماره   ،رانیا یو زهکش یاریآب هینشر. اهواز و دشت آزادگان( یاه شهرستان

 به ای قطره و سطحی کودآبیاری در کودی مختلف سطوح اثربخشی . بررسی7744، آ. نازی قمشلو، ف. عباسیدلباز، ر.، ح. ابراهیمیان، 

 .717-724، ص. 7ره ، شما2جلد ، فراتحلیل. نشریه مدیریت آب در کشاورزی کمک
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. در کشور یعملکرد گندم آب ینیبشیدر پ یکاوبر داده یمبتن یهامدل تیقابل یابیارز. 7744، یعباس. فا.، ج. باغانی، و  ،یگمرکچوسفی

 .721-848، ص. 8شمارة  61جلد  نشریه آب و خاک،

-یموسو .ح.س اخوان، .ک ،یسپهر .س ،یطرقیکرامت .م پوش،مأمن .ر.ع ا،ینشاهرخ .ع.م ،یاحمدآل. ج نورجو، .ا ،یعباس .فا.،  ،یناصر

 یهاآب با کاربرد سامانه یوربهره نییتع. 7744، ذوالفقاران .ا فر،کانین .ر ،ینخجوان .م.م ،یباغان .ج ،یاکبر .م ،یعباس .ن فضل،

. ص ،26شماره  ،88جلد و زهکشی، های آبیاری مجله تحقیقات مهندسی سازه .رانیدر ا بیس دیدر تول یاو قطره یسطح یاریآب

12-76. 

مهرانی، ع.ر. کیانی، ن. ا. زارع ،یطاهر .مگمرکچی، دامنه، م. نوروزی، ا. یوسفس.ا. دهقانیان، ا. مقبلی ،خرمیان .م، م. جلینی، ف. ،یعباس

در  یاریآب نینو هاینهنقش ساما. 7744 ،یباغان .ج ،یناصر .اپ. بیات،  ،یروزآبادیفیقدم .ع فضل،یموسو .ح.سسالمتی، 

-37، ص. 28، شمارة 88های آبیاری و زهکشی، جلد . مجله تحقیقات مهندسی سازهدر کشور فرنگیمصرف آب گوجه تیریمد

76 . 

م.  ،یسلطانن.  ،یروحع.  ،یمومند.  ،ین. عباس ،یفیشرا.  ،یباقرن.  ،یاکبرم.  ،یدیجمشب.  ،یدریح، ن. ف. عباسیالدین، ب.، تاج

و  یفن قاتی: مؤسسه تحقی)مطالعه مورد یکشاورز یمهندس قاتیتحق یاعتباربخش جینتا لیو تحل یبررس. 7611، یدآقااحم

 .771-774ص. ، 778، شمارة 82. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، جلد (یکشاورز یمهندس

. (یاستان مرکز یانگور )مطالعه مورد دیر تولمصرف آب د تیریمد یها شاخص یابیرز. ا7611، پور یتیهدا .او  یعباس .فم.،  ،یگودرز

 .8446-8478، ص. 77، جلد 3، شمارة رانیا یو زهکش یاریآب هینشر

و  یحجم آب کاربرد یابیرز. ا7611، یباغان .ج ،یعباس .ف ،یکرامت .م ،یاحیر .ح ،یکوه .ن ان،یمیرح .ح.مس.ح.،  فضل،یموسو

و  یاریآب هینشر. و سمنان( زدی ،یرضو کرمان، خراسان یها در استان یلعه موردپسته )مطا دیتول یاصل یها در کانون یور بهره

 .8877-8813، ص. 77، جلد 3، شمارة رانیا یزهکش

 یعصب یهابر شبکه یمبتن یهاروش تیحساس لیو تحل یبررس. 7611مقدم، ینخجوان .م.م، یزارع. ق ،یعباس .فس.،  ان،یصادقیسپهر

 .8421-8411، ص. 77، جلد 3نشریة آبیاری و زهکشی ایران، شمارة  .مرجع اهیتعرق گ و ریدر برآورد تبخ یمصنوع

 .ح.س ،یخسرو .ح ،ییرضافهیطا .ح ،یگمرکچوسفی .ا ،یطاهر .م ،یاسالم .ا ،یمیکر .م ،یگودرز .م ،یرضوان .م ،یناصر .ا، ف. ،یعباس

 یهاآب در تاکستان یورو بهرهآب کاربردی  یابیارز. 7611، یاکبر .م ،یعباس .ن ،یباغان .ج ،یروزآبادیفیقدم .ع فضل،یموسو

 .766-772، ص. 24، شمارة 87های آبیاری و زهکشی، جلد . مجله تحقیقات مهندسی سازهکشور

-مجله پژوهش. رانیا یعیو منابع طب یکشاورز یپژوهش یدر مرکزها یاعتباربخش کردیرو. 7611 ،یدریحن.  و ف. عباسیالدین، ب.، تاج

 .712-721، ص. 8، شماره 1، جلد یعیو منابع طب یدر علوم کشاورز یراهبرد یها

گندم. های تولید در قطبآب  وریشاخص بهره یمکان لی. تحل7611 ،یج. باغان ،یف. عباسج. بهمنش،  نژاد،یم.، و. رضاورد ،یطاهر

 .871-882، ص. 8، شمارة 67پژوهش آب در کشاورزی، سال 

در افق  یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق یپژوهندهیآ. 7611، بردبار .و م یعباس .ن ،یعباس .فرز ترک، کشاو .من.،  ،یباقر

 .7-72 .ص، 7شماره  1جلد  ،یعیو منابع طب یدر علوم کشاورز یراهبرد یهامجله پژوهش. 7747

شهرستان های مختلف آبیاری در در روشگندم ب وری آمقایسه حجم آب مصرفی و بهره .7611، یعباس .فو  یباغان .جن.،  ،یسالمت

 .81-78 .، ص7، شماره 76علوم و مهندسی آبیاری، جلد مجله . بهبهان
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 ةمجل. آب عیتوز یکنواختیو  یریبر نفوذپذ یاریآب یها چهیمانع در جو جادیا ریتأث. 7611، یعباس. فو  انیمیابراه .حم.ص.، کشاورز، 

 .  77-86 .، ص7، شمارة 17، دورة رانیآب و خاک ا قاتیتحق

 :یمطالعه مورد)با آن  یسازگار یراهکارها قنوات و یعلل کاهش آبده یبررس. 7612، یمیکر .م و ینیجل .م، یعباس .ف، ا.، ذوالفقاران

 .11-24 .ص، 8شماره ، 3سال ، داریآب و توسعه پا هینشر(. یرضوخراسان استان

 یبصورت درجا با استفاده از منابع کربن ینیرزمیز یهااز آب تراتیحذف ن. 7612، ییعال .ا و یعباس .ف، یطباطبائ .ح.س، ف.، یانصار

 .771-711 .ص، 6، شماره 76، جلد مجله پژوهش آب ایران. عیما

 ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتیبینی عملکرد ذرت علوفهپیش .7612 مقدم، ینخجوان .م.م و یعباس .فس.،  ان،یصادق یسپهر

 .7734-7714 .، ص1، شماره 76جلد  ایران، زهکشی و یاریآبنشریه  .شبکه عصبی مصنوعیهای مدلا استفاده از ب

متخلخل در حل معکوس  طیمح یکیدرولیه ایهپارامتر تیحساس زیآنال. 7612، ییعال .ا و یعباس .ف، یطباطبائ .ح.س، ف.، یانصار

 .611-633، ص. 6شماره  ،86،  سال علوم آب و خاک هینشر. دیانتقال بروما

. زیدر دشت تبر یآب گندم دیمصرف آب در تول یور بهره یزمان راتییسال تغ 34 یپژوه ندهیو آ لیحل. ت7612، ف. عباسی، ا. و یناصر

 .217-142 .، ص7، شماره 76جلد نشریه آبیاری و زهکشی، 

بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری  .7612، غیبی .ن.مو چوگان  .ر زاده، کوچک .، مف. عباسیف.، پور،  اله فیض

 .171-164 .، ص7، شماره 76جلد . نشریه آبیاری و زهکشی، ایای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانهجویچه

 .37-33 .، ص7اره ، سال ششم، شمتوسعه پایدار نشریه آب و. هاها و چالشمنابع آب ژرف: فرصت. 7612، ف. عباسی کیخایی، ف. و

: شبکه ی)مطالعه مورد یاریراندمان آب دیو جد کیکالس میبا مفاه یاریشبکه آب یابیارز. 7612، ف. عباسی لیاقت و م.ج.، ع.م. نیا،نحوی

 . 131-111 .ص ،6، شماره 14دوره ایران،  خاک و آب تحقیقات . مجلهخوزستان( یحمود

ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ های دو نقطهمقایسة روش. 7612 ،عباسی ف. موسوی، .ف.س زاده،مصطفی. بف.،  سروش،

 .631-611 .، ص7، شماره 86. مجلة علوم آب و خاک، جلد گردشی ایجویچه آبیاری در 

اخوان،  .ک ،یاسالم .ر.ع ،یگمرکچ وسفی .ا ان،یدهقان .ا.س ان،یخرم .م ،ینیجل .م ،یسالمت .مقدم، نینخجوان .م.م ،یناصر .ا، ف. ،یعباس

-شبکه ابیدر پا یاذرت علوفه دیمصرف آب در تول تیریمد یهاشاخص یبرخ سةیمقا. 7611، یاکبر .م ،یباغان .ج ا،ینفرزام .م

 .776-713 .، ص16، شماره 71های آبیاری و زهکشی، جلد . مجله تحقیقات مهندسی سازهیمدرن و سنت یاریآب یها

سازی آبشویی نیترات و جذب  در شبیه HYDRUS-2D کاربرد مدل .7611، نوابیان .م و عباسی .ف نژاد،وردی. ر.وبهمنش،  .جن.، آزاد، 

 .767-772 .، ص7، شماره 2، جلد مدیریت آب و آبیاری .ایقطره نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری

)مطالعه موردی در  گندم یو باران یسطح یاریآب یها مصرف آب در سامانه یور بهره نییتع. 7611، یعباس .فو  یباغان .جن.،  ،یسالمت

 .287-264 .ص ،7، شماره  71دوره ، رانیآب و خاک ا قاتیمجله تحقبهبهان(. 

 ایچهیجو یاریدر آب سیلوئ-اکفینفوذ معادله کوست یپارامترها راتییتغ یمطالعه آمار. 7613و ح. صدقی،  ف. عباسیکازرونیان، س.م.، 

  .26-747 .، ص7، شماره 87جلد های حفاظت آب و خاک، مجله پژوهش .یسه فصل زراع یط

پژوهش آب در  مجله. مربوط به آنها در استان سمنان یکشاورز یدر اراض یاریقنوات و آب تیوضع یبررس. 7613، یعباس .ف، ن. ،ینادر

 .776-787 .ب، ص6، شماره 67، جلد یکشاورز
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 در ایخاک شور و قل کیامالح از  ییاثر مواد اصالح کننده مختلف بر آبشو سهیمقا .7613، یعباس .ف، ینقو .ه، ورپحسن .ف ،اینینیحس

 .771-767 .ص، 8، شماره 1 جلد، داریپا دیخاک و تول تیریمد هینشری. شگاهیکرمان به روش آزما

مصرفی با استفاده از مدل آب و کود  وح مختلفای به سطبررسی واکنش عملکرد ذرت دانه. 7613، عباسی. فح.ع.، علیزاده، 

AquaCrop..  771-767 .، ص8، شماره 74جلد علوم و مهندسی آبیاری، مجله. 

، 7پایدار، جلدو توسعه  نشریه آب .اندازهاها و چشمچالش ؛یآب در بخش کشاورز یوربهره .7613، ن. عباسی، ع.ر. توکلی، عباسی، ف.

 .777-777 .، ص7شماره 

 شکل سهمی کانال در امالح پخشیدگی طول حداکثر . تعیین7613 گالتیری، حیدرپور، ک. م. ف.عباسی،طباطبائی،  ت، س.، س.ح.زبردس

 .611-774 .، ص8شماره  67، جلد خاک و آب هینشرنفوذناپذیر.  و نفوذپذیر بستر با

های . مجله تحقیقات مهندسی سازهه روش بیالن آبدر بخش کشاورزی ب یبرآورد آب مصرف. 7613 و م. اکبری،عباسی، ف.  ناصری، ا.،

 .71-68 .، ص32شماره  72آبیاری و زهکشی، جلد 

نیشکر بر  کاربرد بیوجار باگاستاثیر  . بررسی7613، یمحمدلطانیس. ا و یعباس .فهوشمند،  .ر.ع ،یناصر .ع.عل.،  ،یهفشجانوبندید

 .36-18 .، ص7، شماره 74ی آبیاری، جلد . مجله علوم و مهندسشنییک خاک لوم شیمیاییخصوصیات 

 یهااز ستون یزهآب خروج تیفیمختلف بر ک طیبا شرا ییآبشو ریتاث. 7611، یباستان .ش، یعباس .ف، ینقو .ه، پورحسن .ف ،اینینیحس

 .12-21 .، ص87، شماره 3، جلد فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. یخاک شور و آهک

سازی برای برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با  ارائه مدل بهینه. 7611، عباسی .ف و نژاداوردیرض .ور.، جنوبی، 

 .81-71 .، ص7شماره  3دوره  ،نشریه مدیریت آب و آبیاری. های پیشروی و رواناب استفاده از داده

، 64، جلد مجله پژوهش آب در کشاورزی. ای دآبیاری ذرت دانهسازی مصرف آب و کود در کو بهینه. 7611، عباسی. فح.ع.، علیزاده، 

 .771-711 .، ص7شماره 

 و آب هینشر. ای سطحیفرم در آبیاری قطرهسازی انتقال باکتری فکال کلی. مدل7611، عباسی .فزاده و تشنیزی، ف.، م. کوچکعباسی

 .7112-7118 .، ص3شماره  ،64. جلد خاک

های آبیاری و . مجله تحقیقات مهندسی سازهارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران. 7611عباسی،  .، ف. سهراب و ن.عباسی، ف

 .776-782 .، ص31شماره  71زهکشی، جلد 

مجله دانش آب و . ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستانارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه .7611، ع. شینیو  ف. ،عباسی

 .741-787 .ص 8/7شماره ، 83، جلد خاک

اوره بر تلفات نیتروژن در  بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود. 7611، چوگان .ر و غیبی .ن.، مف. عباسیزاده،  کوچک .مف.، پور،  اله فیض

 . 7127-7117 .ص 1، شماره 64جلد  ،خاک و آب هینشر. ای کودآبیاری جویچه

های مختلف سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکمدل. 7611، یاژدر .خ ،یسعبا .ف معاضد، .ه ،یناصر .ع.ع ا.،،یلیاسماعخیش

 .727-718 .ص 7شماره  61، جلد علوم و مهندسی آبیاری. مجله خشکمناطق نیمه

مدل  ریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از بررسی تاثیر برنامه. 7611، یعباس .فو  انیمیابراه .حم.،  ،یقباد

 .673-683 .، ص6، شماره 74جلد . نشریه آبیاری و زهکشی، ایسازی فصلی آبیاری جویچهشبیه
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آب تحقیقات مجله ، ایجویچه درآب در خاک  نفوذ ضرائبزمانی  تغییرات بررسی. 7611 ،ف. کاوهح. بابازاده، ، ف. عباسیضیایی، غ.، 

 .881-863 .ص 8شماره  71جلد ، و خاک ایران

ای زیرسطحی در آبیاری قطرهرطوبتی  رخنیممدل کردن . 7611 ع. کوالئیان، ،عباسی .فنیا و ذاکری .هزارجریبی، م .اکبری، ا .م، م.خلیلی، 

 .763-777 .، ص8، شماره 74، جلد نشریه آبیاری و زهکشی .HYDRUS-2Dبا استفاده از 

کمپوست باگاس  ورمی. مقایسه کارایی بیوجار و 7611، یعباس .ف و یمحمدلطانیس. ا ،یناصر .ع.ع هوشمند، .ر.عل.،  ،یهفشجانوبندید

-773 .ص 7، شماره 74جلد   های آلوده و تعیین شرایط بهینه جذب. مجله آبیاری و زهکشی ایران،در حذف نیترات از آبنیشکر 

747 . 

شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر.  مطالعه موردی: پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواریبهینه کردن  .7611 ،عباسیو ف.  حیدری، ن.

 .11-14 .، ص33شماره  71های آبیاری و زهکشی، جلد مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه

 .، ص8، شماره 8جلد پایدار،و توسعه  نشریه آب .یاریآب و آب لیکشاورزان از مسا یآگاه زانیم یبررس. 7617، ف. عباسی ی، ع.ر. وانیک

37-11. 

و شاخص کیفیت فیزیکی رطوبت ری اتأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهد. 7617، ناظمی .ح.او  عباسی .فنیشابوری،  .ر.م ح.، ،بیرامی

 .71-83 .، ص7، شماره 81جلد مجله دانش آب و خاک،  .در دو خاک با بافت متفاوت( S)شاخص 

 طیدر شرا یفصل یساز با استفاده از مدل یا چهیجو یاریملکرد آبع یها شاخص یساز هیشب. 7617، یعباس .فو  انیمیابراه .حم.،  ،یقباد

 .7-76 .، ص8، شماره 1جلد  ،نشریه حفاظت منابع آب و خاک. آب در مزرعه تیریمختلف مد

با  . بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینه آبیاری نواری7617، ف. عباسینژاد، و.ر.، ر. جنوبی، س. بشارت، وردی

 .311-143 .، ص7، شماره 73، جلد تحقیقات آب و خاک ایرانمجله . WinSRFRاستفاده از مدل 

بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی امالح . 7617 و ک. گالتیری، م. حیدرپور ،ف. عباسی زبردست، س.، س.ح. طباطبائی،

 .611-747 .، ص6، شماره 73جلد ، تحقیقات آب و خاک ایرانمجله  .در یک کانال سهمی شکل

 خاک و آب هینشر. ای نیشکرکودآبیاری جویچه کارایی مصرف کود دروری آب و بهره یارتقا. 7617، ع. شینی و ن. سالمتی، عباسی، ف.

 .166-178 .، ص7، شماره 81، جلد (یکشاورز عیصنا و علوم)

در آبیاری  HYDRUS-1Dی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل سازشبیه. 7617ع. شینی،  ،ف. عباسیم. دلبری، ن.، سالمتی، 

 .711-717 .، ص17، شماره 71سال ، (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) مجله علوم آب و خاک. ای نیشکرجویچه

و  موجیهای ورودی هیدروگرافا ای ببررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه. 7617، ف. عباسیاوجاقلو، ح.، ت. سهرابی و 

 .777-771 .، ص6، شماره 1جلد ، ایران آب پژوهش . مجلهثابت

 یاقطره یآبیار یرطوبت خاک ط یتوزیع دوبعد یشبیه ساز .7617، عباسی. ف و یهمای. م ،یابراهیم .ک، زادهکوچک. ، م، ف.یلوینایب

 .711-841 .، ص8، شماره 73، جلد مجله تحقیقات آب و خاک ایرانی. زیرسط

بررسی اثرات تقسیط و سطوح مختلف کود در  .7617ع. شینی، پ. افراسیاب و ف. کاراندیش،  ،ف. عباسیم. دلبری، ن.، سالمتی، 

، 73جلد  ،تحقیقات آب و خاک ایرانمجله . CP69ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم کودآبیاری جویچه

 .711-841 .، ص8شماره 
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مجله دانش آب ای با جریان موجی،  . یکنواختی توزیع آب و نیترات در کودآبیاری جویچه7617 ،ف. عباسیو  ی،سهرابت. ، .ح ،قلواوجا

 .831-811 .، ص6، شماره 81جلد و خاک، 

 .یو لوم شن یخاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رس یزیآبگر ریتأث .7617، عباسی .فو  ناظمی .ح.نیشابوری، ا .ر.م ح.، بیرامی،

 .727-718 .، ص8، شماره 81جلد مجله دانش آب و خاک، 

سازی در آبیاری جویچه. توسعه معادله برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس7617صدقی.. ح و عباسی ف.بابازاده،  .، ح، ع.توکلی

 .7-78 .، ص8، شماره 73جلد  ،مهندسی کشاورزیتحقیقات مجله ای. 

ای . ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه7617پ. افراسیاب،  و ، م. دلبری، ع. شینیف. عباسی، ن.سالمتی، 

 .77-34 .، ص8، شماره 73، جلد مهندسی کشاورزیتحقیقات مجله . نیشکر

حمودی  : شبکه)مطالعه موردی منطقه آبیاری آنالیز عملکرد آبیاری و بیالن آب در سطح. 7617، ف. عباسی و لیاقت .م.عم.ج.، نیا، نحوی

 .724-717 .، ص7، شماره 1. مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد خوزستان(

تحقیقات مجله ای. فرم در آبیاری قطرهمطالعه الیسیمتری انتقال باکتری فکال کلی .7617زاده، م. کوچکو  ف. عباسی تشنیزی، ف.،عباسی

 .71-12 .، ص7شماره ، 73، جلد آب و خاک ایران

بینی عملکرد جو با استفاده . ارایه یک روش پیش7616، ا. بابائیان، ف. عباسیدستجردی، ر. استون، دارانی، س.م.، ج. خوشحالمصطفوی

 .87-63 .ص 8، شماره 8های دورپیوندی )مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان(. نشریه هواشناسی کشاورزی، جلد از شاخص

سازی آبشویی نیترات از خاک تحت مدل. 7616االسالم، و ف. شیخ ف. عباسیآبادی، عباسی، ح. نظامم. افیونی، م.ع. حاج ح.، شکفته،

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

 .76-87. ، ص14، شماره 72سال ، فنون کشاورزی و منابع طبیعی(

در خاک تحت کشت  ومیو آمون تراتیحرکت رطوبت، ن یساز هیشب .7616زاده، اشرفی ،. س.ر.ف. عباسینسب، خرمیان، م.، س. برومند

 .66-71 .، ص8شماره ، 61جلد ، علمی کشاورزی )مهندسی زراعی(مجله . LEACHNذرت با استفاده از مدل 

در برآورد اجزاء بیالن آب خاک  CERES-Maizeو  AquaCropهای  بررسی عملکرد مدل. 7616 ،ف. کاوه، سیف. عباضیایی، ح. بابازاده، 

 .761-771 .، ص7، شماره 71، دوره تحقیقات آب و خاک ایران، مجله و  عملکرد ذرت

مجله . آبیاریهای مختلف سمتمها در خاک در سیسکشانتقال و تجزیه علف .7616، ف. عباسیو  ، م.م. شوشترینوشادی، ا.، م. همایی

 .811-833 .، ص6، شماره 71، جلد تحقیقات آب و خاک ایران

-HYDRUSبرآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی . 7616، عباسی .فنیا و ذاکری .هزارجریبی، م .اکبری، ا .مم.، خلیلی، 

2D 7-77 .، ص8، شماره 71، جلد اورزیمجله تحقیقات مهندسی کش. ای زیرسطحیدر آبیاری قطره. 

، ایران آب پژوهش. مزرعه طیدر شرا 747 والیکلزا رقم ها یبرا AquaCrop مدل سنجیواسنجی و صحت. 7616 ،ف. عباسیاروانه، ح. 

 . 1-71 .، ص77، شماره 74جلد 

-های خراسانهای استانداری از تعدادی از قناتبربررسی مسایل فنی و بهره. 7618ر. بهراملو، ا. ذوالفقاران و ن. نادری، ، عباسی، ف.

 .681-662 .، ص7، شماره 77دوره (، مجله علوم کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله رضوی و همدان و سمنان. 
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اری معمولی بر آبی. بررسی تاثیر آبیاری ناقص ریشه و کم7618، و م. قیصری ف. عباسیکاراندیش، ف.، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، 

، 77دوره (، مجله علوم کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله وری آب، عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت. بهره

 .66-77 .، ص7شماره 

ای یک  هآبیاری جویچسطح و زیر سطح خاک در آب در  . حرکت7618، نوابیان .و م ف. عباسینژاد،  پارسی.لیاقت، م .م.، ع، ح.ابراهیمیان

 .7-76 .، ص8، شماره 77پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، جلد -فصلنامه علمی. معمولیمقایسه آن در آبیاری در میان و 

 هینشر. های اسکات و معلم در دو خاک مختلفماند رطوبتی به روش معکوس و مدلتخمین منحنی مشخصه با پس. 7618، عباسی، ف.

 .676-681 .ص، 8شماره ، 81 جلد ،(یکشاورز عیصنا و علوم) خاک و آب

. تأثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک 7618، ف. عباسیاصغری، ش.، ا. ضیاالدینی و 

  .11-31 .، ص7، شماره 81جلد های خاک، مجله پژوهش، لوم آهکی

 نیتخم یبرا INFILTو  EVALUE ،SIPAR_IDسه مدل  یابی. ارز7617 اقت،یل .م.ع، یعباس .ف، انیمیابراه .ح ، ه.یاعتدالیرمضان

 .74-7 .، ص7، شماره 61دوره  ،یاریآب یعلوم مهندس یکشاورز ی. مجله علمایچهیجو یاریدر آب اکفیمعادله نفوذ کوست بیضرا

برخی ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و هبررسی اثر کودآبیاری جویچ. 7617ع.م. لیاقت، .ع. علیزاده، ح، ر. چوگان، عباسی، ف.

 .617-628 .، ص7، شماره 76جلد (، مجله علوم کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله  ،ایهذرت دانصفات 

لی بر جذب آبیاری معمو آبیاری ناقص ریشه و کم تاثیر کم .7617، و م. قیصری . عباسیفکاراندیش، ف.، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، 

 .21-12 .ص، 8شماره ، 8جلد ، نشریه مدیریت آب و آبیاری .و پتانسیل آبشویی نیترات در گیاه ذرت

جنوب )مطالعه موردی  رزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوانا .7617، دهقانی. حو  ف. عباسی، م.، ا. پذیرا، ح. سیادت، معیری

 .7661-7672 .، ص3، شماره 83 جلد، (یکشاورز عیصنا و علوم) خاک و آب هینشر. حوضه آبریز کرخه(

و تحلیل  . ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان7617رخسار و م. خرمیان، تودشکی، ع.ر. کیانی، ق. زارعی، پ. شاهین، ع.ر. سلطانیعباسی، ف.

مجله ن، مازندران و گلستان(. های تهران، خوزستا)مطالعه موردی در استانبرداری از منابع آب و خاک  ه وضعیت و نحوه بهر

 .621-611 .، ص6، شماره 76-8جلد ، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

دستی توسعه . بررسی اثرات هیدرولوژیکی باالدستی/پایین7617، فریدون رادمنش و م. اکبری، ف. عباسیحصاری، ب.، ع.م. آخوندعلی، 

 .713-723 .ص 6، شماره 3جلد ، ایران آبیاری و زهکشییه نشرآبیاری تکمیلی اراضی دیم در حوصه کرخه، 

پژوهشمجله .های نفوذدو بعدی و مقایسه آن با سایر مدلمدل با یک  جویچهبرآورد نفوذ  .7617، ف. عباسیس.م. میرلطیفی، م.، پناهی، 

 .741-777 .، ص74، شماره 3جلد ، ایرانآب

اجزای  عملکرد،کارآیی مصرف آب، کود،  آبیاری با کوددهی سطحی برمقایسه کود. 7761، ف. عباسیمحسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و 

 .7727-7721 .، ص1، شماره 83 جلد، (یکشاورز عیصنا و علوم) خاک و آب هینشر .ذرت و تلفات عمقی نیترات عملکرد

 خاک و آب هینشرذرت.  ایجویچه آبیاری-کود شرایط تحت نیترات عمقی آبشویی . بررسی7617، ف. عباسیعباسی، ی.، ع.م. لیاقت، و 

 .278-216 .، ص7، شماره 83 جلد، (یکشاورز عیصنا و علوم)

ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر حرکت آب و اثر شیوه خاک .7617 ،زاده،. س.ر.اشرفیف. عباسینسب، خرمیان، م.، س. برومند

 .7-72 .، ص8، شماره 78، جلد سی کشاورزیمجله تحقیقات مهند. نیترات در اراضی شمال خوزستان
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مجله آب و خاک )علوم و  .ای نفوذ برای شرایط آبیاری جویچهدو بعدی مدل یک  ارزیابی. 7614، ف. عباسیس.م. میرلطیفی، م.، پناهی، 

  .7747-7778 .، ص3، شماره 81جلدصنایع کشاورزی(، 

-پراکنشی تعادلی با استفاده از داده-ایبرآورد پارامترهای معادلة توده. 7614، اسیف. عب محمودی، م.ع.، م. شرفا، م. همایی، ع.م. لیاقت و

  .877-872 .، ص8شماره ، 78، جلد (مجله علوم کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله . هیدرولیکی خاکهای 

نیترات در خاک و  بر حرکتنیتروژن تلف آب و اثر مقادیر مخ .7614زاده، اشرفی ،. س.ر.ف. عباسینسب، خرمیان، م.، س. برومند

 .817-812 .، ص8شماره ، 78جلد ، (مجله علوم کشاورزی ایرانتحقیقات آب و خاک ایران )مجله . عملکرد ذرت

 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارائی مصرف آب. 7614و ف. کاوه،  ف. عباسیمعیری، م.، ا. پذیرا، ح. سیادت، 

 .61-14 .، ص7، شماره 78، جلد مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. )مطالعه موردی شبکه آبیاری دز(ذرت 

اثرات چهار اصالح کننده آلی خاک بر پارامترهای . 7614اصغرزاده، ن. علیو ش. اوستان  ، م.ر. نیشابوری،ف. عباسی، ش.، اصغری

 .711-717 .ص، 8شماره ، 72جلد ، آب و خاک های حفاظتوهش پژ مجلهدر یک خاک لوم شنی.  هیدرولیکی و انتقال امالح

آبپژوهشمجلهجویچه.  طول در مقطع سطح تغییر جویچه ای با آبیاری عملکرد . بهبود7614، ف. عباسی و سهرابی ت. ،ب.  مجدزاده،

  .76-88 ص.، 7شماره سال پنجم، ، ایران

. بررسی کاربرد کوتاه مدت فاضالب شهری خام و تصفیه شده در آبیاری 7614، ف. عباسینژاد، مسعودی آشتیانی، س.، م. پارسی

 ص.، 6، شماره 81جلد  (،و آب علوم خاکهای خاک )مجله پژوهش سورگوم بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی مهم خاک.

816-876. 

فات آب و نیترات و کارآیی مصارف آب در کودآبیااری   بررسی تل. 7614، نوابیان .و م ف. عباسینژاد،  پارسی.لیاقت، م .م.، ع، ح.ابراهیمیان

 .87-64 ص.، 7، شماره 81مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد . ای یک در میان و معمولی جویچه

علوم و فنون کشاورزی ) کرمان. مجله علوم آب و خاکبرداری از قنوات استان . بررسی مسایل فنی و بهره7614، ف. عباسی و نیا، م.فرزام

 .77-17 ص.، 11، سال پانزدهم، شماره (نابع طبیعیو م

-ژوهش پ مجلهخاک لوم شنی. ای در یک تاثیر عمق جریان بر توزیع آب و بروماید در آبیاری جویچه .7621 ،علیزاده.، ح.ع. عباسی، ف

 .8-44 ص.، 7شماره  ،71جلد و خاک، آب  های حفاظت

اکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن . تاثیر پلی7621غرزاده و ش. اوستان، اص، ن. علیف. عباسی اصغری، ش.، م.ر. نیشابوری،

خاک، جلد ها، مقاومت فروسنجی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی. مجله دانش آب و بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه

 .7-71 ص.، 6، شماره 7/84

-با استفاده از دادهای کودآبیاری جویچهارزیابی تلفات نیترات در  .7621 ،و ا. محسنی ی. عباسی علیزاده، ح.ع.،، ع.م. لیاقت  .،عباسی، ف

 .127-117 ص.، 7، شماره 87مجله آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد . ای و یک مدل ریاضی کودآبیاریهای مزرعه

بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک. مجله یه مدلی برای پیش. بررسی تاثیر پارامتر پیوستگی منافذ و ارا7621قنبریان، ب. و ف. عباسی، 

 .17-36 ص.، 7، شماره 87پژوهش آب در کشاورزی، جلد 

علوم و فنون مجله . اییکنواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ارزیابی. 7621، ع.م. لیاقت، ف. عباسیع.، علیزاده، ح.

 .61-71 ص. ،17، جلد و منابع طبیعی کشاورزی
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فشار )هیدروفلوم( و مقایسه آن با های کم ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله .7621، عباسیف. قدمی فیروزآبادی، ع.، س.م. سیدان، و 

 .16-27 ص.، 8، شماره 77جلد ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزیآبیاری سنتی و بارانی. 

آبیاری و مقایسه آن با روش ( به روش سم+دی کلرواستامیدEPTCکش ارادیکان )کاربرد علف .7621، ف. عباسی و کشتکار، ا.، ح. علیزاده

 .7-74 ص.، 7، شماره 77مجله علوم گیاهان زراعی ایران، دوره . (.Zea mays Lهای هرز ذرت )معمول مصرف در کنترل علف

آب و خاک مجله . محیطیاز دیدگاه زیستای  ویچهجآبیاری کود سازیبهینه. 7621، ف. عباسیو ، ر. کراچیان، ع. م. لیاقت ،م.نوابیان، 

 .227-216 ص.، 1شماره ، 87، جلد (کشاورزیو صنایع علوم )

ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپاذیری   . ارائه روش دو نقطه7621، ع.ح. هورفر، ف. عباسی علویجه،ابراهیمیان، ح.، ب. قنبریان

 ص.، 4، شماار   24مجله آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد  ها. نواری و مقایسه آن با سایر روشای و  در آبیاری جویچه

698-691. 

، مجله آب و خاک )علوم و صنایع ای . ارزیابی یکنواختی کودآبیاری و تلفات کود در آبیاری جویچه7622، ف. عباسی، م. و جلینی

 .  11-23 ص.، 8، شماره 86کشاورزی(، جلد 

فاکتور جبران تنش رطوبتی توسط ریشه برای شرایط رطوبتی . 7622فر، شهابی .مو نیشابوری  .ر.م ،ف. عباسی ،سهرابی م.، ت.نیا، اکریذ

 . 817-831ص.الف، -7نامه ، ویژه73مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد  .غیریکنواخت خاک

 .ایبرای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه EVALUEارزیابی مدل  .7622 ،ف. عباسیاعتدالی، ه.، ع.م. لیاقت و رمضانی

 .26-17 ص.، 6، شماره 74جلد ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

مختلف  های. بررسی جذب و تجمع کادمیوم در اندام7622فردی، اسداله .ر.غ لیاقت، .م.، عف. عباسی باغوند، .اب.، ع.ا. عظیمی یارقلی، 

 . 34-14 ص.، 7، شماره 84مجله آب و فاضالب، سال  های آلوده.ای در خاکغدهمحصوالت 

های مختلف محصوالت جالیزی . بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام7622و ع.م. لیاقت،  ف. عباسییارقلی، ب.، 

 .77-67 ص.، 8، شماره 74جلد ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزیرایج ایران. 

ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد بررسی اثر کودآبیاری جویچه .7622 ف. عباسی،لیزاده، ح.ع.،  ع.م. لیاقت و ع

 .761-771 ص.، 7، شماره 86مجله آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد ای. ذرت دانه

های مختلف اثر تنش آبی بر فرآیند جذب آب توسط بخش. 7621 یشابوری،ن .ر.و م ف. عباسیفر، شهابی .م ،سهرابی م.، ت.نیا، اکریذ

 .711-733 ص.، 1، شماره 71مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد   .ریشه

مجله ،  LEACHNخاک با استفاده از مدل ریاضینیمرخ بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در . 7621، ف. عباسیجلینی، م. و 

 .72-67 ص.، 7، شماره 1جلد ، دسی کشاورزیتحقیقات مهن

مجله تحقیقات مهندسی . رطوبت سازیبرای شبیه رولیکی خاکدهی هایویژگیهای تخمین روش رخیب . ارزیابی7621 عباسی، ف.

 .77-67 ص.، 7، شماره 1، جلد کشاورزی

-در دو خاک لومی و لوم غلظت امالح گیریزهانداآب جهت مکش های محفظهبا استفاده از  TDR. واسنجی دستگاه 7621 عباسی، ف.

 .738-717 ص.، 7شماره ، 61، جلد (مجله علوم کشاورزی ایرانمجله تحقیقات آب و خاک ایران ). ایماسه

عادی. سطحی با استفاده از آنالیز ابای زیر. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره7621، ف. عباسیع. م. لیاقت و م. کندلوس، مالیی

 .612-617 ص. 8شماره ، 61، جلد مجله علوم کشاورزی ایران
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ای در رژیم کاهش جریان.  های طراحی آبیاری جویچه . توابع تجربی برای تخمین شاخص7621، ف. عباسیع. م. لیاقت و  ،م.نوابیان، 

 .31-11 ص.، 7شماره ، 61، جلد مجله علوم کشاورزی ایران

مجله ) مجله تحقیقات آب و خاک ایرانای. آبیاری در آبیاری جویچه. ارزیابی یکنواختی کود7621گنجه، ، ع. م. لیاقت و ا. عباسی، ف.

 .782-771 ص.، 7شماره ، 61جلد (، علوم کشاورزی ایران

تحقیقات  مجلههای هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس. گی. بررسی تغییرات ویژه7623و ت. سهرابی،  ف. عباسینیا، م.، ذاکری

 .64-71 ص.، 6، شماره 2جلد ، مهندسی کشاورزی

. به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه برآورد همزمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال امالح در خاک. 7623تاجیک، . ف.، عباسی، ف

 .777-788 ص.، 7، شماره 77، جلد و منابع طبیعی کشاورزیعلوم و فنون مجله 

. مجله چغندرقند، آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب. تاثیر کم7621کیا و ع. جدایی، م. بقایی ،ف. عباسینورجو، ا.، 

 .16-33 ص. 8، شماره 88جلد 

های آبیاری سطحی در برخی از مزارع استان اصفهان. . ارزیابی بازده کاربرد آب در روش7624و ف. موسوی.  عباسی.ف.  پوش، ع.،مامن

 .12-76 ص.،  1، شماره 8ه تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد مجل

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. . تأثیر کم7611زاده و ا. نجفی، ، ک. صادقعباسی، ف.

 .63-86 ص.،  72 ، شماره1جلد 

در تجزیه و تحلیل منحنی رطوبتی و توابع هیدرولیکی خاک. مجله   RETCافزاری . کاربرد بسته نرم7611عباسی، ف. زاده، ک. و صادق

 .67-71 ص.،  1، شماره 6تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 

های آبیاری سطحی در منطقه گرگان. مجله تحقیقات . ارزیابی بازدهی کاربرد آب در روش7611، ع. کیانی و م.ا. اسدی. عباسی، ف.

 .87-71 ص.،  78ه ، شمار6مهندسی کشاورزی، جلد 

 ص.، 2، شماره 8های بهبود بازدهی مصرف آب در مزارع کشاورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد . روش7613 عباسی، ف.

7-73. 

. مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 7613، م.م. شوشتری، ا. پذیرا. عباسی، ف.

 .32-11 ص.، 6، شماره 82

سازی مراحل مختلف آبیاری نواری. مجله ای مدل موج کینماتیکی برای شبیه. بررسی مقایسه7611، م.م. شوشتری، ح. خالقی. عباسی، ف.

 .12-76 ص.، 8و7، شماره 71علمی کشاورزی، جلد 
 

 مقاالت چاپ شده رد ساری نشریات 
 هنشری. های تولیدعرصهآب در  وریبهره یارتقابر  یدانش و فناوراقتصادی -آثار فنی. 7612 ا. ناصری، ،ین. عباس و ف. ،یعباس

 .7، شماره 8جلد ،تبازتاب تا

 .81-68 ص.، 61ها(. آب و آبیاری، شماره ها و فرصتبازده آبیاری )چالش .7618عباسی، ف.  سهراب،. ف. و
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بخش. فصلنامه خشکی و خشکسالی، فصلنامه خشکی و خشکسالی، وزارت جهاد کشاورزی، یدها اراضی امبانیاب. 7627 عباسی، ف.،

 .7-1 ص.، 71شماره 
 

 رتویجیفنی و  نشریات      
 نشریه . "یسطح یاریآب یسنت یهااصالح سامانه". 7611ی، قیحقا .اس ،یمیکر. م ،ییرضا فهیطا. ح ،یعباس .ف ،، م.ینیجل

 .معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ،813ترویجی شماره 

 .مختلف با  یهادر مناطق خشک با استفاده از روش یاریآب تیریمد". 7613، ف. عباسیو  زادهاشرفی ، س.ر.خرمیان، م

معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  ،784نشریه ترویجی شماره . "یحفاظت یورزبر خاک دیتاک

 .تهران

 37ره شماترویجی نشریه . "های آبیاری سطحیدر روش هایی برای کودآبیاریتوصیه". 7611. و م. جلینی، عباسی، ف، 

 .)چاپ دوم( معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

 موسسه ، 18. نشریه فنی شماره "هایی برای مصرف بهینه کود در مزارع نیشکرتوصیه" .7611دشتگل، . و ع. شینیعباسی، ف

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 مدیریت هماهنگی  ترویجی،نشریه . "برداری مناسب از قنواتبهره". 7614جوب، م. فیروزفر و م. مح، ف. عباسی، .ر، بهراملو

 .ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

  67نشریه فنی شماره . "وری مصرف آب آبیاریکارهای ارتقاء بازده و بهرهنگاهی به راه". 7621، ف. عباسیسهراب، ف. و، 

 شاورزی.موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ک

 دفتر  ،76. نشریه فنی شماره "های آبیاری سطحیدر روش هایی برای کودآبیاریتوصیه". 7622. و م. جلینی، عباسی، ف

 .خدمات تکنولوژی آموزشی، کرج

 .کرج، نشر آموزش کشاورزی71. نشریه شماره "آبیاری نواری و نحوه تعیین عوامل طراحی آن". 7613 عباسی، ف ،. 

 .نشر آموزش کشاورزی.-. نشریه شماره "های ترویجی برای طراحی آبیاری شیاریتوصیه" .7613 عباسی، ف ، 
 

 اهی کارربدیاپلیکیشن      
 .نظام ، اپ-51اپلیکیشن شمارة . "یاریآب محاسبة یکنواختی توزیع و راندمان". 7611 و ن. عباسی، سهراب،ف. ، عباسی، ف

  .یشاورزک یو مهندس یفن قاتیموسسه تحقنوین ترویج و 
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در دانش آب و خاک  جیآموزش و ترو قات،ینقش تحق یبررس. 7611، درنژادیح .ف ،ینظم .ع ،یعباس .ف ، پ.،رخسارنیشاه 

 ، مشهد. 11، تیرماه داریپا یعیو منابع طب یکشاورز یسراسر شیهما نیدهم. کشاورزان

 یهاکیآب با استفاده از تکن یورشاخص بهره یمکان لیتحل. 7612، یباغان .ج ،یعباس .فبهمنش،  .ژاد، جنیرضاورد .وم.،  ،یطاهر

 آبان ماه، ارومیه. 88-86. چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، گندم در کشور( ی)مطالعه مورد یآمار نیزم

بررسی موردی: دشت ) هیاروم اچهیدر هیید گندم آبی در حاشوری مصرف آب در تولپژوهی بهرهآینده. 7611، عباسی .ف، ا. و ناصری

 آبان ماه، کرج. 88-86چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک، (. تبریز

دومین مجموعه مقاالت . خاک در آب نفوذ ضرایب زمانی و مکانی تغییرات بررسی. 7611 صدقی، ، ح.ف. عباسیس.م.،  کازرونیان، 

 اصفهان.ماه، شهریور  8-7کشی، کنگره ملی آبیاری و زه

 ییبر کارا یاریبوددهی در کودآمختلف کود اوره و سطوح ک طیتقس ریتأث. 7617، یدمحم.قهادی، ریم.ج. م، یعباس .ف، ع.ا.، یقاسم

 بهمن ماه، شیراز. 81زیست و منابع طبیعی، المللی محیط. دومین کنفرانس بینشکرد نییسف شکر عملکردو کود و مصرف آب 

دومین . مجموعه مقاالت خشکهای مختلف مناطق نیمهسازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکمدل. 7617، ا.، .... خ اسماعیلیشی

 .همایش ملی آب، انسان، زمین

مقاالت  . مجموعههای استان خوزستانای در خاکسازی برآورد الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطرهمدل. 7617 ، ا.، ....شیخ اسماعیلی

 .دومین همایش ملی آب، انسان، زمین

وری مصرف آب در های آبیاری، آب مصرفی و بهرهتحلیلی بر وضعیت راندمان .7617ا. ناصری، ف. سهراب و ن. عباسی، عباسی، ف.، 

مهر ماه  81، هاها و تفاهممیزان منابع آب موجود در کشور و تخصیص آب در بخش کشاورزی: تعاملاندیشی . همبخش کشاورزی

 فرهنگستان علوم، تهران.

بر  شکریباگاس ن کمپوستیورم ریتاث یابیارز. 7617، یعباس .فمحمدی، یسلطان .ناصری، ا .ع.هوشمند، ع .ر.عل.،  ،یدیوبندهفشجان

، مهر ماه، تهران 82. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، یخاک لوم شن کی یکیدرولیو ه یکیزیف اتیخصوص یبرخ

 ایران.  

ها(. مجموعه مقاالت نخستین کنگره ملی  ها و فرصت های آبیاری در کشور )چالش . ارزیابی راندمان7617، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 اردیبهشت ماه، مشهد. 86-87آبیاری و زهکشی، 

ای یالن آب خاک در کشت ذرت دانهدر برآورد اجزای ب AquaCropارزیابی مدل . 7617، ح. بابازاده و ف. کاوه، ف. عباسیضیایی، غ.، 

 اردیبهشت ماه، مشهد. 86-87مجموعه مقاالت نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، در کرج. 

به منظور کاربرد در  شکریباگاس ن وچاریب نهیبه دیتول. 7617و ا. سلطانی محمدی،  ف. عباسیدیوبند، ل. ع.ع. ناصری، ع.ر. هوشمند، 

 اردیبهشت ماه، مشهد.  86-87مقاالت نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی،  ی. مجموعهکشاورز یهانیزم

. بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختالط عرضی در 7617و ک. گالتیری،  ف. عباسیزبردست، س.، س.ح. طباطبائی، م. حیدرپور، 

 ، تبریز.اردیبهشت 71تا  71مران، دانشکده مهندسی عمهندسی عمران،  المللی بینکنگره  دهمین یک کانال غیرمستطیلی.
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 وریای بحران آب و بهرهاولین همایش منطقه. اندازها(ها و چشموری آب کشاورزی )چالش. بهره7616عباسی،  .و ن ، ف.عباسی

 دی ماه، همدان. 71، در همدان (ها و راهکارهاچالش)

. ر جذب سطحی علف کش متری بیوزین در شرایط واقعی مزرعهمطالعه اثر رطوبت خاک ب. 7616، ف. عباسینوشادی، ا.، م. همایی و 

 آذر ماه، تهران. 72، اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم

ین موآبیاری. دهای مختلف سمدر روش بیوزین در خاککش متریآبشویی عمقی علفمطالعه . 7616، ف. عباسینوشادی، ا.، م. همایی و 

 مهر ماه، کرج. 81، مزرعههمایش ملی مدیریت آب در 

ین موبیوزین بر تجزیه و پایداری آن در خاک. د. اثر زمان نخستین آبیاری پس از کاربرد متری7616، ف. عباسینوشادی، ا.، م. همایی و 

 مهر ماه، کرج. 81، مزرعههمایش ملی مدیریت آب در 

ین موآبیاری. دهای مختلف سمبیوزین در خاک در روشمتری تجزیه. اثر تغییرات کینتیک 7616، ف. عباسینوشادی، ا.، م. همایی و 

 مهر ماه، کرج. 81، مزرعههمایش ملی مدیریت آب در 

های آبیاری سطحی. نشست بررسی و از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش یلیتحل .7616، ف. سهراب و ن. عباسی، عباسی، ف.

 رج. آذر ماه، ک 78-76های آبیاری و تحویل آب در ایران، های توسعه روشنقد سیاست

 .شنی لوم و رسی لوم خاک دو در رطوبتی مشخصه منحنی بر نانورس تاثیر بررسی .7618، ف. سهراب، ف. عباسی عباسی،. ن پور، آ.مهدی

 بهمن، مشهد. 74وری آب، اولین همایش ملی آبیاری و بهره

مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی . زیها در کشاوراستفاده از فاضالب .7618، عباسی  .ف و زادهکوچک .م، ف.عباسی تشنیزی، 

 .ماه بهمن 1و  3تهران، ، بازیافت آب

بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصة رطوبتی خاک. اولین همایش ملی  .7618پور، ، آ. مهدیف. عباسی، . عباسینسهراب، ف. و 

 بهمن، مشهد. 74وری آب، آبیاری و بهره

. گردشی ایجویچه آبیاری ایمزرعه ارزیابی و عددی سازی. مدل7618 ،ف. عباسی وی،موس .ف .س زاده،مصطفی. بف.،  سروش، 

 اردیبهشت، کرمان، ایران. 72-71سازی گیاه، آب، خاک و هوا، المللی مدلدومین گنفرانس بین

 یاقطره یاریرطوبت در آب عیتوز یدر برآورد الگو HYDRUS-2D مدل یابیارز. 7617، ف. عباسی و ، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبییلیخل

  اسفند ماه، تهران. 84، داریبه توسعه پا یابیدست یراهکارها یکنفرانس مل نیاول. یرسطحیز

 سومینمجموعه مقاالت ها.  ها و فرصت چالشهای آبیاری، ارزیابی راندمانمدیریت آب در مزرعه: . 7617، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .ساریماه،  شهریور 84-87آب، جامع منابع ملی مدیریت همایش 

(. تحقیقاتی دستاوردهای و تجارب)سنتی  هایشبکه زیر اراضی در آب مصرف کارایی ارتقاء راهکارهای و ضرورت. 7614، ، ف.عباسی

 .همدان ،ماه آبان 78استانداردها،  و هاروش آبیاری: هایکانال پوشش در شده سخت بتن کیفیت بررسی فنی کارگاه اولین

مجموعه  سازی معکوس برای تخمین تغییرات زمانی پارامترهای فیزیکی خاک.مدل. 7614، و ا. هزارجریبی ف. عباسیا، م.، نیذاکری

 بهمن ماه، کرمان. 72-84سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر،  یازدهمینمقاالت 

شیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال . اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پترو7614، ف. عباسی، ا.، ش. اصغری و الدینیضیاء

 آذر، کرج. 7-آبان 64بروماید در یک خاک لوم. مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، 

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
http://185.11.70.172/wheat
http://185.11.70.172/wheat
http://185.11.70.172/wheat
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. مجموعه در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین AquaCropسنجی مدل . واسنجی و صحت7614و ح. اسالمی،  ف. عباسیاروانه، ح.، 

 .کرجماه، آذر  7-8، آب کشاورزیت اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت مقاال

مجموعه مقاالت . ر خاکد آب ینگهدارظرفیت بر  844 -ب آآپلیمر سوپر تأثیر استفاده از  بررسی .7614، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 آذر ماه، کرج. 7-8اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 

ای بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت. مجموعه . بررسی اثر کودآبیاری جویچه7614، ف. عباسیا.، ح. میرسید حسینی و محسنی، 

 شهریور ماه، تبریز.   78-77مقاالت دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 

وژن توسط ذرت و تلفات عمقی آن در ای بر میزان نیتر. بررسی اثر کودآبیاری جویچه7614، ف. عباسیمحسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و 

 شهریور ماه، تبریز. 78-77خاک. مجموعه مقاالت دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 

ای یک در میان. . کاهش تلفات آب و کود با کودآبیاری جویچه7621و م. نوابیان،  ف. عباسینژاد، ابراهیمیان، ح.، ع. م. لیاقت، م. پارسی

 اسفند ماه، اهواز. 74-78های آبیاری و زهکشی، مایش ملی مدیریت شبکهمجموعه مقاالت سومین ه

. برآورد نیاز آبی گیاه ذرت تحت تیمارهای آبیاری ناقص 7621و ا. اسحاقی،  ع. عباسیکاراندیش، ف.، ع. شاهنظری، س.م. میرلطیفی، 

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

 اسفند ماه، اهواز. 74-78های آبیاری و زهکشی، 

. مقایسه توزیع رطوبت در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری 7621، ع. عباسیکاراندیش، ف.، ع. شاهنظری، س.م. میرلطیفی، ق. آقاجانی، و 

 اسفند ماه، اهواز. 74-78های آبیاری و زهکشی، مدیریت شبکه کامل در محدوده ریشه ذرت. مجموعه مقاالت سومین همایش ملی

های مدیریت توزیع آب قنوات )مطالعه موردی در همدان(. مجموعه مقاالت سومین همایش . بررسی نظام7621، ع. عباسیبهراملو، ر. و 

 اسفند ماه، اهواز. 74-78های آبیاری و زهکشی، ملی مدیریت شبکه

. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس 7621سامانی و آ. دالوری،  ، ح.م.و.ف. عباسیع.ع. ناصری، حسینی، ی.، ه. معاضد، 

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

 اسفند ماه، اهواز. 78-74

. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب 7621، س.ع. ساکبی، ف. عباسی. ناصری، حسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع

 آذر ماه، ساری. 71-72انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی.

رضوی. مجموعه سی وضعیت کمی کیفی آب در برخی از قنوات استان خراسان. برر7622، ف. عباسیذوالفقاران، ا.، س.ا. حقایقی و 

 .  7-1 ص.بهمن ماه،  71-87مقاالت دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 

یش دوازدهمین هما. مجموعه مقاالت "و ارایه نقشه هم بازده آبیاری ارزیابی بازده آب آبیاری در کشور. 7622، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .81-77 ص.اسفند، تهران،  3-1کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 

. بررسی اثرات طوالنی مدت پساب تصفیه شده شهری بر روی خصوصیات 7622، ف. عباسینژاد و آشتیانی، س.، م. پارسیمسعودی

 تیر ماه، گرگان. 87-87مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، شیمیایی خاک. 

جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی  .7622فر، م. شهابیو  ف. عباسی ،، م.، ت. سهرابی، م. ر. نیشابورینیاذاکری

 تیر ماه، گرگان. 87-87مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، غیریکنواخت خاک. 
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عه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح های آبیاری سطحی. مجموهای بهبود و اصالح سامانه. روش7621، عباسی، ف.

 ، کرج.7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، روش

ای . بررسی اثرات کودآبیاری بر یکنواختی توزیع و میزان تلفات نیترات در آبیاری جویچه7621و ع.م. لیاقت،  ف. عباسیعلیزاده، ح.ع.، 

 اسفند ماه، کرمان. 87برداری آب. جامع بهرهای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت ذرت دانه

. اثرات سطوح مختلف کود نیتراته و آب آبیاری بر اجزاء عملکرد ذرت تحت 7621، ع.م. لیاقت و ر. چوگان، ف. عباسی علیزاده، ح.ع.،

 ،  اسفند ماه، کرمان 87برداری آب. ای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهرهمدیریت کودآبیاری جویچه

در شرایط زارعین. و بارانی  سنتیهای با روش هیدروفلومو ارزیابی توزیع آب به روش  . مقایسه7621، عباسیف. فیروزآبادی، ع. و قدمی

 ، کرج.7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

آبیاری با  (هیدروفلومدار )دریچههای اقتصادی استفاده از لولهو فنی  . مقایسه7621، عباسیف.  وع.، س.م. سیدان، فیروزآبادی، قدمی

 اهواز.، 7621ماه بهمن  74-2 های آبیاری و زهکشی،همایش ملی مدیریت شبکهمجموعه مقاالت دومین . ایجویچه

آبیاری. کش ارادیکان در روش سمیکنواختی توزیع علف. بررسی 7621مشهدی، و ح. رحیمیان ف. عباسیکشتکار، ا.، ح.م. علیزاده، 

 ، کرج.7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

ین . مجموعه مقاالت دومای با تغییر سطح مقطع جویچهبهبود عملکرد آبیاری جویچه. 7621، ف. عباسیمجدزاده، ب.، ت. سهرابی و 

 ، کرج.7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

. ای برای محاسبه ضریب پخشیدگی آب شور در خاک برای حالت افقیارایه رابطه. 7621، عباسیف. و ب.، ح. اوجاقلو، ، مجدزاده

 اهواز.، 7621ماه بهمن  74-2 های آبیاری و زهکشی،همایش ملی مدیریت شبکهمجموعه مقاالت دومین 

برای بررسی عملکرد آبیاری  SRFRو  SIRMODارزیابی دو مدل ریاضی . 7621، ف. عباسینیا، ت. سهرابی و مجدزاده، ب.، م. قبادی

 ، کرج.  7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش پیوسته و موجی.

های مدیریت آبیاری سطحی و کشت برای افازایش  تعیین و ارزیابی بهترین روش. 7621و ا. دهقان،  ف. عباسین، ش.، ن. حیدری، آبساال

. )کرخاه  در اراضای پاایین دسات حاوزه آبریاز      CGIAR کارایی مصرف آب )مطالعه موردی پروژه بین المللی چالش آب و غذای

 ، کرج.7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، بود و اصالح روشمجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای به

ای و نواری. های نفوذپذیری در آبیاری جویچههای مختلف تخمین ویژگیارزیابی روش. 7621، ف. عباسیقنبریان و ح.، ب. ابراهیمیان، 

 ، کرج.7621ماه  خرداد 8های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روش

سازی جریان پیشروی آب در . برآورد پارامترهای نفوذ برای شبیه7621، ف. عباسیسهرابی و ت. مجدزاده، ب. نیا، قبادیم. ، ، ح.اوجاقلو

 ، کرج.  7621خرداد ماه  8های آبیاری سطحی، مجموعه مقاالت دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصالح روشجویچه. 

دهمین کنگره  مجموعه مقاالتو کپسول مکش.  TDRغلظت امالح با دستگاه  گیریماند در اندازه. وقوع پدیده پس7623 عباسی، ف.

 .شهریور، کرج 7-3وم خاک، عل

وری آب محصوالت دیم. آبیاری در بهبود بهره. اهمیت زمان و میزان تک7623، ف. عباسیتوکلی، ع.ر.، ش. اشرفی، ع.م. لیاقت و 

 ، کرمان.7623نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه ت مجموعه مقاال

روش آبیاری جانبی  . تعیین نیاز آبی گیاه در شرایط گلخانه با7623، ف. عباسیفر، م. ر. نیشابوری و نیا، م.، ت. سهرابی، م. شهابیذاکری

(Side Irrigation) کرمان.7623کاهش تبخیر، بهمن ماه . مجموعه مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و ، 
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. (SDIسطحی )ای زیرآبیاری قطره ستفاده از آنالیز ابعادی در تعیین ابعاد پیاز رطوبتی در. ا7623، ف. عباسیمالیی، م.، ع.م. لیاقت و 

 ، کرمان.7623مجموعه مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 

های ریاضی حرکت آب و مواد آالینده در خاک. مجموعه مقاالت کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع زیابی مدلار. 7621، عباسی، ف.

 .17-741 ص.، پردیس ابوریحان، پاکدشت،  21شهریور ماه  77ها و راهبردها، آب و خاک: چالش

. مجموعه WetUpسطحی با استفاده از مدل ای زیرهتخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطر. 7621، ف. عباسیموالیی، م.، ع. لیاقت و 

 . 278-272اردیبهشت، اهواز،  78-77های آبیاری و زهکشی، مقاالت همایش ملی مدیریت شبکه

های آبیاری سطحی. مجموعه مقاالت کارگاه فنی آبیاری آبیاری در روشارزیابی کود. 7627، ف. سهراب و م. ایالنلو، ، عباسی، ف.

 .16-744 ص.، کرج،  27ر ماه آذ 76سطحی، 

شهریور، کرج،  3-1نهمین کنگره علوم خاک،  مجموعه مقاالت. بررسی حرکت توأم آب با سولفات و کلراید در خاک. 7627، عباسی، ف.

 .762-774 ص.

سازی در ل. مجموعه مقاالت کارگاه آموزشی مدHYDRUS-1Dسازی حرکت آب در خاک با استفاده از مدل شبیه. 7627، عباسی، ف.

 .31-28 ص.، تهران،  27آذر ماه  87آبیاری و زهکشی، 

 یکنفرانس سراسر نیدوم مجموعه مقاالت. چهیجو یهندس یهاشکل استاندارد پارامتر راتییتغ. 7627، عباسی، ف.ناصری، ا. و 

 . 7117-7136 ص.، کرمان. 7627اسفند  6-7، منابع آب و خاک تیریو مد یزداریآبخ

ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهه گذشته در سطح کشور. مجموعه مقاالت کارگاه فنی آبیاری . 7627، . عباسیفسهراب، ف. و 

 .11-14 ص.، کرج،  27آذر ماه  76سطحی، 

های آبیاری سطحی. مجموعه مقاالت سمینار آب، تهیه یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی روش. 7628و م. معیری، ، عباسی، ف.

 .711-713 ص.، صفی آباد دزفول،  7628بهمن ماه  81-64های آینده، رزی و چالشکشاو

. 7611آبی. پوش، ع. میان، ع. کشاورز، ع. مامنف. عباسیاسدی، م. ا.، ش. اشرفی، ج. باغانی، ح. ریاحی، ت. سهرابی، ح. طائفه رضایی، 

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

 .74-64 ص.، تهران،  7611بهمن 81-64

های شور و سدیمی منطقه گرگان. مجموعه مقاالت . تعیین ضرائب راندمان آبشویی خاک7611. ف. عباسیاسدی، م. ا.، ن. حیدری، 
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. مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی مسائل .W.S.Cهای . طراحی، ساخت و واسنجی فلوم7611. ف. عباسیاشرفی، ش.، ن. حیدری و 

  .873-843 ص.، تهران،  7611بهمن 64-81آب و خاک کشور، 

مدل اینرسی صفر. مجموعه مقاالت دومین ای با استفاده از . مطالعه پیشروی جریان در آبیاری جویچه7611و م. م. شوشتری.  عباسی، ف.

 .77-7 ص.، تهران، 7611بهمن 64-81کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 

 

                      اهت ارا ه شده رد سمیناراه و کنفرانسچکیده مقاال



CURRICULUM VITAE:                             Date:  12/27/2022                                                                                                                                                                                                         عباسی  فریبرز  

 29 

Zabardast, S., H. Tabatabaei, F. Abbasi, M. Heidarpour, C. Gualtieri, E. Hosseinipour, 2015. Analysis of 

complete mixing length in a non-rectangular channel. World Environmental & Water Resources Congress. 

Akbari, M., F. Abbasi, B. Hessari, H. Farahani, T. Oweis, 2008. An assessment of supplemental irrigation at 

upstream sub-basin of Karkheh river basin on water quantity and quality of Karkheh dam.9
th
 International 

Conference on Dryland Development, 7-10 Nov., Alexandria, Egypt. 

Abbasi, F., 2004. Experimental and numerical analyses of water flow and sulfate transport in the soil. 

Proceedings of the Eurosoil abstracts, 4
th
-12

th
 Sep., Freiburg, Germany. 

Abbasi, F., M. Javaux, J. Feyen and M. Vanclooster, 2004. Solute hysteresis observed in time domain 

reflectometry (TDR) and suction cup measurements. Proceedings of the International Conference on 

Agricultural Engineering, 12-16 September 2004, Leuven, Belgium. 

Abbasi, F., M. Javaux, M. Vanclooster and J. Feyen, 2004. Water flow and sulfate transport in the soil. 

Geophysical Research Abstracts, Volume 6, Nice, France, 25-30 April 2004. 

Abbasi, F., J. Feyen, R. L. Roth, M. Sheedy and M. Th. van Genuchten, 2002. Water flow and solute transport 

in furrow-irrigated fields.  Proceedings of the International Conference on Agricultural Engineering, 30 

June-5 July 2002, Budapest, Hungary, pp. 253-254. 

Abbasi, F., F. J. Adamsen, P. J. Shouse, D. J. Hunsaker, J. Feyen, J. Simunek and M. Th. van Genuchten, 2001. 

Solute transport modeling in overland flow. International Union of Soil Science, Sub-commission A, 

Riverside, California, 25-27 June 2001, Sustained management of irrigated land for salinity and toxic 

element control. 

مقاالت چکیده ای. ای بر کارایی مصرف آب و کود در ذرت دانه. اثر کودآبیاری جویچه7621و ع. م. لیاقت،  ف. عباسیعلیزاده، ح.ع.، 

 خرداد ماه، تهران. 72-71چهارمین  کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. 

ای با استفاده از یک مدل ریاضی کودآبیاری. . ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه7621و ع. م. لیاقت،  ف. عباسیلیزاده، ح.ع.، ع

 خرداد ماه، تهران. 72-71مقاالت چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. چکیده 
 

 تحقیقاتیاهی رپوژهگزارش ژپوهشی                      
Hessari, B., M. Akbari, F. Abbasi, T. Oweis and A. Bruggeman. 2012. Impact of expanding supplemental 

irrigation in the upper Karkheh river basin (Iran) on downstream flow. CPWF Karkheh River Basin 

Research Report 13, ICARDA, Aleppo, Syria, 154 pp. 

Oweis, T., H. Siadat, and F. Abbasi, 2009. Improving on-farm agricultural water productivity in the Karkheh 

river basin (KRB). CPWF Project Report, Project Number 08. 

Oweis, T., H. Farahani, M. Qadir, J. Anthofer, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, 2008. Improving On-farm 

Agricultural Water Productivity in the Karkheh River Basin, Research Report no. 1: A Compendium of 

Review Papers, ICARDA, Aleppo, Syria, 100 pp. 

Farahani, H., T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, 2008. Proceedings 

of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh 

River Basin in Iran. No. 2. ICARDA, Aleppo, Syria, 169 pp. 

 ، ...ف. عباسیی  ،پاور عابدین .مرکچی، مگ .رضوانی، ا .اسالمی، س .کریمی،  ا. افشار، م .احمدآلی، ه .مقدم، جنخجوانی .م.س.، م ،یسپهر

 .کرج ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیموسسه تحق 38736شماره  یینها یگزارش پژوهش .در کشورآلو  یآب کاربرد نیی. تع7747



CURRICULUM VITAE:                             Date:  12/27/2022                                                                                                                                                                                                         عباسی  فریبرز  

 31 

نورجاو،   .ا ،یگودرز .م ،یخسرو .ح ،یعراقیپرچم .ف اء،یک .ع ،ینخجوان .مم. ،یگمرگچ .ا ان،یصادق یسپهر .ذوالفقاران، س .ا ینی، م.،جل

موسسه  ،38837شماره  یینهاپژوهشی گزارش  .در کشور السیگ یآب کاربرد نییتع. 7747 ،ف. عباسیو  یناصر .ا ،یسالم .ر.ح

 .کرج ،یورزکشا یو مهندس یفن قاتیتحق

 یکماال لیاساماع  .م ان،یا دهقانمیاباراه . س ،یساالمت  .ن ،یخسارو . ح ،ینا یجل .م ،یعراقا یپرچما  .ف ،یاحمدآل .ج ،یناصر. امعیری، م.، 

 یآب کااربرد  نیای تع. 7747، ...، ف. عباسی، یگمرکچا وسفی .ا، مقدم ینخجوان .م .م ،یطاهر .م ،یجوز .بهراملو، م .ر ،ییپاشاکال

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه37177پژوهشی نهایی شماره گزارش . رکلزا در کشو

 یآب کااربرد  نیای تع. 7747، ...، ف. عباسی، ا. ناصری، دامنهیمقبل .ا ،یسالمت .ن ،یمهرانزارع .ا ان،یدهقان .ا.س ،یاسالم .انیا، م.ع.، شاهرخ

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. مؤسسه، 37211پژوهشی نهایی شماره گزارش . در کشور مویل

آب  نیای تع. 7747 ،حیادرزاده ، ...، م. ف. عباسیی ،  خاا یک .غ ،یریمع .ذوالفقاران، م .اافشار،  .ه ،یمیکر. م ،یاسالم .ا، س.ح.، فضل یموسو

 ، کرج.تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، مؤسسه37741پژوهشی نهایی شماره گزارش . در کشور خربزه یکاربرد

ف. ، زارع .ش ،یمروج االحکاام  .ب زاده،رانیم .م ان،یدهقان .ا.س ،یگودرز .م ،یناصر. مدوار، ایاحیر .ح ،ینافچیمحمدیعل .ر، م.، ینیجل

تحقیقاات فنای و    ، مؤسساه 37747پژوهشی نهایی شماره گزارش . در کشور بادام یآب کاربرد نییتع. 7747 ، ...، م. جنتی،عباسی

 رزی، کرج.مهندسی کشاو

، انیا خرم. م ، یمقبلا  .ا ،یخسارو  .ح ،یمهران زارع .ا ا،ین شاهرخ .ع.عباسی، م .م ،یزیعز .آ ،یطرق یکرامت .م ا،ین فرزام .ناصری، ماکبری، م.، ا. 

تحقیقات فنی و مهندسی  ، مؤسسه37616پژوهشی نهایی شماره گزارش . در کشور ازیپ یآب کاربرد نییتع. 7747 ، ...،ف. عباسی

 کشاورزی، کرج.

 ، مؤسساه 34116پژوهشی نهایی شاماره  گزارش . در کشور انار یکاربردآب  نییتع. 7744 ، ف. عباسی، ...،نیا، ...م. فرزام نیا، م.ع.،شاهرخ

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

. در کشاور  ساویا  یکااربرد آب  نیای تع. 7744ن، پاشااکالیی، ک. اخاوا  ن.م. آبیاار، م.ا. کماالی   ،یان.ر. کیع عراقی، ف. پرچمی ی، ف.،عباس

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه34117پژوهشی نهایی شماره گزارش 

 .پ ،یناوروز  .م ،یحور یعل .م نام، یزارع مهران .ا ،یسابک .دامنه، ایمقبل .کران، ا چله یکوه .ن ا،ین شاهرخ .ع.م ،یسالمت .ن، ع.ر.، اقلیحسن

پژوهشای  گازارش  . خرما در کشور یتعیین آب کاربرد .7744 ، م.ع. دهواری،... ،ف. عباسی ناصری، .اکبری، ا. باغانی، م .ج ،اتیب

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه34121نهایی شماره 

. 7744...، و. غفاوری،   ،یعباسا  .ف ،یصرنا .ا، ورجاوند .پ ،یاسالم .کران، اچله یکوه .پور، نابوال .ب ،یجوز. م، ع.، یروزآبادیف یقدم

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه34116پژوهشی نهایی شماره گزارش . انجیر در کشورآب کاربردی  نییتع

مزرعه تا آب )از  یوربهبود بهرهکار رفته برای به یشناسروشسازی . مطالعه، بررسی، و مستند7744و ا. مرسلی.  ف. عباسیحیدری، ن.، 

پژوهشی نهایی شماره گزارش . کرخه زیحوضه آبردر  CGIARالمللی چالش آب و غذای در پروژه تحقیقاتی بین (زیحوضه آبر

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه34178

اساتان   و خرماا در جناوب   یفرنگا ههندوانه، گوج ،ینیزمبیگندم، س یاریآب آب لیو تحل یریگاندازه. 7744، ف. عباسینخجوانی، م.م. و 

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.م ،34772شماره فنی گزارش  .کرمان
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در استان  تونیکلزا و ز ،یفرنگگوجه ،یامحصوالت گندم، چغندرقند، ذرت علوفه یآب کاربرد نییتع. 7744، ف. عباسینخجوانی، م.م. و 

  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ؤسسهم ،11347شماره فنی گزارش . فارس

، یقاسم .م.م، یاسالم .ا، ینافچیمحمدیعل، ر. انیصادقیسپهر .س، مقدمینخجوان .م.می، عراقیپرچم .ف، نورجو .ای، ناصر. ااکبری، م.، 

 .در کشور لیشل هلو و یربردآب کا نییتع .8411ف. عباسی، .... ،بهراملو. ر، یگودرز. م، ایک. ع، یپاشائیکمال .ا، م.یگمرکچ .ا

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه11387پژوهشی نهایی شماره گزارش 

. گزارش شمارة کشور یهاگلخانه در یوربهره یارتقا یبرا هاتیاولوها و چالش. 7611، ق. زارعی، ج. پرهمت و د. مومنی، عباسی، ف.

 ست جمهوری.معاونت علمی و فناوری ریا 447-11-7-71

           ،یعباسا  .م، یاحیا ر .ح ،یگاودرز  .م، یمحماد یعل .ر کاانفر، ین .ر ،یگمرکچا . ا ،یروزآبااد یفیقادم  .ع ،یضوانر .بهراملو، م .ر ی، ن.،عباس

تحقیقاات فنای و    ، مؤسساه 11437پژوهشای نهاایی شاماره    گازارش  . در کشورردو گ یکاربردآب  نییتع. 7611، ... ف. عباسی،

   ورزی، کرج.مهندسی کشا

آب  نیای تع. 7611 ،یعباسا  .ن ،یاکبار  .م ،یباغاان  .ج ،یعباس .ف ان،یوسفی .م ،یمبارک پوریعل .ف، هزادعرب .و ب یاسد .رم.ر.،  ،یزدانی

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  ، مؤسسه12687پژوهشی نهایی شماره گزارش . و مازندران النیگ هایبرنج در استان یکاربرد

 کرج.

بهراملاو،  . گمرکچی، ریوسف .نیا، افرزام .ذوالفقاران، م .نافچی، اعلیمحمدی .ر مدوار،ریاحی .ح گودرزی، .چله کران، مکوهی .ن ی، م.،اکبر

. در کشاور  یونجاه  یکااربرد آب  نیای تع. 7611، ...ی، عباسی ف.  ،عباسی .ناصری، م. احمدآلی، ا .اسالمی، ج .مقدم، احقایقی .ا.س

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ، مؤسسه12141هایی شماره پژوهشی نگزارش 

 ات،یا ب .پ ،یطاهر .م ،یان.ر. کیع ،یگمرکچ .ا ،ینوروز .م ،یمهرانزارع .دامنه، ایمقبل. ا ان،یدهقان .ا.س ان،یخرم. م ،ینیجل. م ی، ف.،عباس

تحقیقاات فنای و    ، مؤسساه 12216ی نهاایی شاماره   پژوهشگزارش . در کشور فرنگیگوجه یکاربردآب  نییتع. 7611، یسالمت .ن

 مهندسی کشاورزی، کرج.

 شاکر یاز زهاب مزارع ن نهیاستفاده به یبرا دبخشیام یهاتجربه یبرخ. 7611، انیصادق یسپهر .س ،یعباس. فورجاوند،  .پع.، مختاران، 

 کرج.ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، م ،12161شماره فنی گزارش . جنوب خوزستان

اخاوان،   .بهراملاو، ک  .ر ،یریا مع. م ،یناافچ یمحماد یعل .ر ،یخسرو .ح ،ینیجل .م ا،ینشاهرخ .ع.م ،یروزآبادیف .ق.ع ،یانیک .عباغانی، ج.، 

پژوهشای  گازارش  . کشاور زمینای در  سیب یآب مصرف نییتع. 7611، ......، یعباسف.  یعباس. م ،کانفرین .ر ،یمقبل .ا ،یسالم .ر.ح

  ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م11131 شمارهنهایی 

، یخسارو  .ح و رضاایی فاه یطا .ح ،یگمرکچا  وساف ی .ا ،یناصر .ا ،یطاهر .م ،یاسالم .ا ،یمیکر .م ،یگودرز. م ،یرضوان. م، ف.، یعباس

و مهندسی کشااورزی،  ؤسسه تحقیقات فنی ، م11213 شمارهپژوهشی نهایی گزارش . کشورهای تاکستان یآب مصرف نییتع. 7611

 کرج.

 فضال، یموساو  .ح.س، اخوان .ک ان،یصادقیسپهر .س ،یطرقیکرامت.پوش، ممامن .ر.ع ا،ینشاهرخ .ع.م ،یاحمدآل .نورجو، ج .اا.،  ،یناصر

 .م ،یمطلبا  .ا ،یسارا اصال یغفاار  .ز، ذوالفقااران  .فار، ا کاان ین .مقدم، رینخجوان .م.م ،یعباس .ن ،یباغان .جم. اکبری،  ،یعباس .ف

. در کشاور  سایب  یآب مصارف  نیای تع. 7611، جادا یاصالن .ا ،یامام .غ ن،یشاه .ا ،یاثیغانیعل .م.چغالو، عیاکبر .م ،ییرضایدوست

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م11182 شمارهپژوهشی نهایی گزارش 
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 .ج ،یعباسی  .ف ،یناصار  .ا فضل،یموسو .ح.س، رخسارنیشاه .پ ان،یاندهق .ا.س ،یگمرکچوسفی .ا ،یانیک .ر.ع ،یطاهر .م، ن.، یعباس

 ،یگلمحماد . م ،یعباسا  .بهاارلو، م  .ا ،یدونیفر .ح ،یاثیغ .ا.ع ،یوسفی .ز ،یغفار .ز ،یسپهر .س ،ینخجوان .م.م ،یاکبر. م ،یباغان

ؤسساه  ، م11187 شاماره وهشای نهاایی   پژگزارش . در کشور تونیز یآب مصرف نییتع. 7611، طبرسا .ر و یواحد .س ،یمراد .پ

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 .ج ،یعباسا  .ن ،یعباسی  .ف ،اخاوان  .ک ،یخسارو  .ح ،یاساالم  .ا ،یآبادمشک یسهراب .ب ،ینیجل .م مقدم،یقیحقا .ا.سنخجوانی، م.م.، 

 ،یبزغاان  .ح ،یما یابراه. ر ،یاثیغانیعل .م.ع ،یرفعاینادر .ع فضل،یموسو .ح.س ان،یصادقیسپهر .س ،یناصر .ا ،یاکبر .م ،یباغان

 شاماره پژوهشای نهاایی   گزارش . پنبه در کشور یآب مصرف نییتع. 7611، یغفار .ز و رلویزاده اجنیحس .ص ،یتجر .ا ،ینعمت .م

   ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م11181

موسساه تحقیقاات فنای و     ،11627شاماره  . گازارش فنای   رانیو مصارف آب ا عبمنا یمایس. 7611، و ج. باغانی ف. عباسین. و  ،یعباس

 مهندسی کشاورزی، کرج. 

 شاکر ین یهاا کشات و صانعت   در شاکر ین ازی/موردنیبرآورد آب مصرفیابی مدیریت آبیاری و ز. ار7611، م. اکبری و م. اکرم، ف. ،یعباس

 ندسی کشاورزی، کرج.موسسه تحقیقات فنی و مه ،11871شماره . گزارش فنی خوزستان

های مختلف اثر آرایش کاشت. 7612، ... ف. عباسی ،رضائی .ط .دامنه و حمقبلی .ا ،یروزآبادیف .ق .ع ان،یدهقان .ا.افشار، س .هج.، باغانی، 

 رهشماپژوهشی نهایی گزارش . ای نواری بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری گندمدر آبیاری قطره

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م13178

و  یفنا  قاات یمؤسساه تحق  یعلم أتیه یو منتخب اعضا عیترف یهاتهیکم بر عملکرد یلیتحل. 7612، ف. عباسینعمتی، ش.، ن. عباسی و 

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م13678 شمارهتحلیلی گزارش ، یکشاورز یمهندس

آوری برناماه علام و فان    نیتادو . 7612...،  ،عباسیی  .فشریفی،  .کاظمی، ف .خیرخواه، ر .م .م ،یحیدر .پرهمت، نه، ب.، ج. قرمزچشم

 .تهران، یپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدار، 13711 شمارهپژوهشی نهایی گزارش . زیحوزه آبخ اسیمنابع آب در مق

تدوین اولویات هاای علام و فنااوری در     . 7612...، ، عباسی .فحیدری،  .پرهمت، ن  .جگرجی،  .بازرگان، م .باللی، ک .ر.مبشارتی، ح.، 

  ، کرج.خاک و آبؤسسه تحقیقات ، م13711 شمارهپژوهشی نهایی گزارش . شناسائی و بهره برداری پایدار از منابع خاک کشور

ارزیاابی فنای و   . 7612، ... ف. عباسیی  ،جعفاری  .م .ع، انیا هقاند .اطایفه رضایی،  .ح ،مقبلی .ا، روزآبادییف یقدم .ع، ینیجل .ماکبری، م.، 

ؤسسه تحقیقاات فنای   ، م13873 شمارهپژوهشی نهایی گزارش  .تحت مدیریت زارعین اقتصادی روش آبیاری قطرهای نواری گندم

 و مهندسی کشاورزی، کرج.

 شاماره فنای  گازارش  . ایا استفاده از اطالعاات مااهواره  در خوزستان ب شکرین  یبرآورد آب مصرف. 7611 ،اکرم .م ،یعباس .فم.،  ،یاکبر

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م804/1/84

تادوین برناماه علام و    . 7611، عباسای  .ن، پاور مهادی  .آ، کالیهبشارتی .ح، کاظمی .ر، عباسی .ف، باللی، م.ر. چشمهقرمز .بحیدری، ن. 

ؤسسه تحقیقات فنای و  ، م17117 شمارهپژوهشی نهایی گزارش  .ر منابع آب در مقیاس مزرعهفناوری مدیریت استفاده بهینه و پایدا

 مهندسی کشاورزی، کرج.

ؤسساه  ، م17877 شاماره فنای  گازارش  . یموضوع یلیتحل یها گزارش نیتدو یشناسروش .7611، یجواد باغان و یعباس .فعباسی، ن.، 

                         تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
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م. معیاری،   ، ج. باغاانی، ن. عباسای،  ف. عباسی، پور، ا. اسالمی، م. طاهریاکبری، م.، ا. ناصری، م. خرمیان، ع. قدمی فیروزآبادی، ا. هدایتی

گازارش پژوهشای نهاایی شاماره     مصرفی لوبیاا در کشاور.    . تعیین آب7611مقدم، و م.م. نخجوانی ، ز. غفاریج. آقایی، م. عباسی

 مهندسی کشاورزی، کرج.، مؤسسه تحقیقات فنی و 17481

ف. ع.ر. اساالمی،  ، دهقانیاان  .ا.کریمای، س  .معیاری، م  .اخوان، م .فیروزآبادی، کقدمی .بهراملو، ع .اسالمی، ر .احمدآلی، ا .جج.، باغانی، 

 مقادم،  .ج. آقایی و م.م. نخجاوانی زاده، ش. نعمتی، س. سپهری، مح. خسروی، ز. غفاری، ص. حسین، م. اکبری، ن. عباسی، عباسی

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 17366گزارش پژوهشی نهایی شماره مصرفی چغندرقند در کشور.  . تعیین آب7611

 کرج.

  خساروی، . مقادم،   یحقااقق  .قادمی ییروآبباا،ی، ا   .کیاانی، ع  .ر.نیا، ع شاهرخ .ع.اسالمی، م .سالمتی، ا .ورجاوند، ن .معیری، پ .م، ج.، باغانی

 .آ رلاو، یاج آا،ه نیحس .ص ،قیرضا فهقطا .  یضل، یموسو . .سعباسی،  .، نم. اکبری، ف. عباسی،  ناصری. ا ،بهراملو. اخوان، ر .ک

 یین ببتع .5931، ی نعمت .و ش مقدمینخجوان .م.م ،یاسالم. ر.،امنه، عیمقبل .ا ،یگمرکچوسفق .ا ان،ی،هقان .ا.س ،قیبقا .ج.م ،یغفار

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م16363 شمارهپژوهشی نهایی گزارش . ،ر کشور گندممصریی 

نهاایی  گازارش  . سازواری پویشگرهای قلمی بمنظور تعیین شاخص سطح برگ باا روش غیرمخارب  . 7611، ف. عباسی، ه. و نسبشریف

 کرج. ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،، م16117 شماره

 شاماره نهاایی  گازارش  برآورد مقدار مصرف آب در بخش کشااورزی.  . 7611، سهراب .عباسی و ف .اکبری، ن .، مف. عباسیناصری، ا.، 

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م17447

 .فا. نوبهاار، م. الماسای، ز. غفااری و    ، باسیع ن.، رادمصطفوی م.، عاشورآبادیشریفی. ا، نیادی باالدهب .ا ،زادهب. امان.، پ، رخسارشاهین

نهاایی  گازارش  . دسات دشات گایالن   تأثیر آبیاری تکمیلی بر دو گونه گل گاوزبان ایرانی و اروپایی در منطقة پایین .7613 ،یعباس

  ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م18137 شماره

. 7613 د. ماؤمنی،  ،گلشن تفتی ا. ،فاطمیان ح. ،یعباس .ن ،یعباس .فی، ا. جوادی، ا. دهقان، بردبار، ع.ر. توکل م. ،امیرحسینی باقری، ن.، م.

ؤسساه تحقیقاات فنای و مهندسای     ، م16166 شاماره نهاایی  گازارش  . پژوهی در حوزة تحقیقات فنی و مهندسای کشااورزی  آینده

  کشاورزی، کرج.

 جیساان یدهقان .ح ،یاکبر. م ،یانباغ .ج ،یعباس .ن ،یاقلحسن .ر.ع ک،یتاج .ف ،یارقلی. ب ،یعباس .ف، یسپهر .س ،یدریح .نم.، اکرم، 

، 16141 شاماره فنای  گازارش  . خوزساتان  یجناوب غربا   تاالب یو سامانده تیریمد یراهبردها و راهکارها. 7613، انیخرم .م و

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.م

. 7613، انیفرزام .و م یگمرکچ .ی.اخوان، ا .ک ،یاسالم ر.ع ،ینیجل .م ان،یدهقان .ا.س ان،یخرم .م ،یسالمت .ن ،ینخجوان .م. م، ف. ،یعباس

ؤسسه تحقیقات فنای و مهندسای کشااورزی،    ، م16417 گزارش پژوهشی نهایی شماره .در کشور ایذرت علوفه یآب مصرف نییتع

 کرج.

نقشاه راه   .7613 م.ر. مساتوفی،  وفی، ع. میرمجیدی، ق. زارعای، ج. باغاانی   ا. شری، . عباسیدهقان، ا. گلشن، ح.ر. گازر، فا. عباسی، ن.، 

ؤسساه تحقیقاات فنای و    ، م18787 شاماره فنای  گزارش  .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیبا بخش خصوصی  مشارکت

 مهندسی کشاورزی، کرج.
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 .ؤسسه تحقیقاات فنای و مهندسای کشااورزی    م( 7618-11) گزارش عملکرد چهارسالة .7613 ...، ن. عباسی وف. عباسی جمشیدی، ب.،

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م18818 شمارهعلمی فنی گزارش 

گازارش   .7611در ساال   ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسای کشااورزی  مملکرد ارزیابی ع .7613 ...، ن. عباسی وف. عباسی جمشیدی، ب.،

 فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ؤسسه تحقیقات، م18814 شمارهعلمی فنی 

 ارزیاابی درونای برناماه اعتباربخشای     .7613 ...، ن. عباسای و ف. عباسیی ن. حیدری، ب. جمشیدی، م. اکبری، ن. بااقری،  الدین، ب.، تاج

ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسای کشااورزی،   ، م17121 گزارش پژوهشی نهایی شماره .ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیم

 کرج.

تعارق واقعای، عملکارد محصاول و     -های جامع تبخیار تعیین نقشه .7611، دهقانی، ح. ف. عباسیشرفی، م. شمیلی، ح. حاجیکبری، م.، ا

ای. گزارش پژوهشای  ای و مزرعهکارایی مصرف آب در سطح کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با استفاده از تلفیق اطالعات ماهواره

 ات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.ؤسسه تحقیق، م14876نهایی شماره 

-مادل  با استفاده از  شکریمزارع ن یاریآب تیریبهبود مد .7611 س.ح. صدرقائن، شرفی،، ح. حاجیف. عباسیدشتگل، اکبری، م.، ع. شینی

و ؤسساه تحقیقاات فنای    ، م72111نهایی شماره گزارش پژوهشی . ریکبریام شکری: کشت و صنعت نیمطالعه مورد سازیهای شبیه

 مهندسی کشاورزی، کرج.

، 72713تغییرات زمانی و مکاانی آن در ایاران. گازارش فنای شاماره      : های آبیاری. راندمانa7617، ف. سهراب و ن. عباسی، عباسی، ف.

 .صفحه 71مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 

گازارش  . (7621-16های )سال مهندسی کشاورزی. تحلیل عملکرد موسسه تحقیقات فنی و 7617، ف. عباسیعباسی، ن.، ب. جمشیدی، 

 ؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.، م72112شماره فنی 

گازارش پژوهشای   . ایای ذرت دانهبررسی امکان کاهش تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه. 7617غیبی،  .ن.چوگان و م .ر ،عباسی، ف.

 هندسی کشاورزی، کرج.ؤسسه تحقیقات فنی و م، م72182نهایی شماره 

مؤسساه   ک17/67نشاریه  وری مصارف آب.  . ارتقاای بهاره  b7617، ا. ناصری، ف. سهراب، ج. باغانی، ن. عباسی، م. اکباری،  عباسی، ف.

 صفحه. 31سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 

صرف آب در بخش کشااورزی بار مبناای بایالن آب در چرخاه هیادرولوژی کشاور و        د مبرآور. 7617، م. اکبری، ف. عباسیناصری، ا.، 

 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.72487شماره فنی گزارش  .آن یها  تیمحدود

 ایچاه یوج یاریدر کودآب تروژنیمصرف آب و ن ییکارا یارتقا .7617ی، حمود .و م یسعود .جدشتگل، ن. سالمتی، .، ع. شینیعباسی، ف

ؤسساه تحقیقاات فنای و    ، م72418نهاایی شاماره   گازارش پژوهشای   . دهخادا(  شکریدر کشت و صنعت ن ی)مطالعه مورد شکرین

 مهندسی کشاورزی، کرج.

در کشات و   ی)مطالعه ماورد  شکرین ایچهیجو یاریبهبود عملکرد آب یبرا یتیریمد هاینهیگز یبررس .7617دشتگل، ، ع. شینیعباسی، ف.

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. ،72776شماره گزارش پژوهشی نهایی . دهخدا( کرشیصنعت ن

 ی)مطالعه مورد یقطعات زراع نهیابعاد به نییعوامل مؤثر بر تع یبررس. 7617 ، ش. ویسی، آ. عزیزی و ب. یارقلی،ف. عباسیحیدری، ن.، 

 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.71714گزارش پژوهشی نهایی شماره  .(ریپروژه رامش یاراض
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ای در اراضی تحات کشات نیشاکر خوزساتان )مطالعاه ماوردی در       ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه .7616 دشتگل،و ع. شینی عباسی، ف.

فنای و  ، مؤسساه تحقیقاات   73314گزارش پژوهشی نهاایی شاماره   . های دهخدا، امیرکبیر، حکیم فارابی و کارون(کشت و صنعت

 مهندسی کشاورزی، کرج.

، 77874گزارش پژوهشی نهایی شماره . ای(العه موردی در آبیاری جویچهطهای مختلف آبیاری )مکودآبیاری در روش .7617 ،عباسی، ف.

 صفحه. 77مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 

. در کارج ای یی مصرف آب، عملکرد و اجزاء عملکارد ذرت داناه  بررسی اثرات کودآبیاری سطحی برکارا .7614 ،و ر. چوگان عباسی، ف.

 صفحه. 77 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،74878گزارش پژوهشی نهایی شماره 

کیفیات آب  . بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در باالدست حوزه کرخه بار کمیات و   7621، ب. حصاری و ن. حیدری، ف. عباسیاکبری، م.، 

 .صفحه 71، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 187/21نشریه شماره ه. سد کرخ

. شناساایی میازان آگااهی کشااورزان از     7621رخسار، م. خرمیاان،  سلطانی تودشکی، ع.ر. کیانی، ق. زارعی، پ. شاهین ع.ر. عباسی، ف.،

نشاریه  رهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناساان.  افزاری مورد نیاز و راهکاافزاری و نرممسائل آب و خاک، امکانات سخت

 صفحه. 871 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،7131/21شماره 

، مؤسساه  171/21نشاریه شاماره    بررسی تاثیر استفاده از مواد سوپر جاذب بر نگهاداری آب در خااک.   .7621، ف. عباسیسهراب، ف. و 

 .زی، کرجقیقات فنی و مهندسی کشاورتح

گیاری  . طراحی، ساخت و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه7621شریفی، ا.، م. نادری بلداجی، ب. جمشیدی، ف. عباسی و م. یونسی، 

   .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج7832/21نشریه شماره پیوسته رطوبت خاک. 

هاای باالدسات حاوزه    بررسی سناریوهای مختلف آبیاری تکمیلی در زیرحوضاه . 7614، م. اکبری و ن. حیدری، ف. عباسیحصاری، ب.، 

 صفحه. 787، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 787/14نشریه شماره کرخه بر تغییرات کمی آب سد کرخه. 

خراساان و   هاای  کشاورزی در اساتان  . مدیریت پایدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهینه آب7621، ---مقدم، س.ا.، ر. بهراملو، حقایقی

تحقیقات فنای و مهندسای کشااورزی،     ، مؤسسه111/21نشریه شماره (. های آبریز نیشابور و اسدآباد همدان )مطالعه موردی حوضه

  صفحه. 762 کرج،

. 7622رعاه و م. قرباانی،   ، م. معیری، ع. لطفعلی آینه، ش. آبسااالن، ف. مز ف. عباسی، م. سیدی نیاسر، ن. حیدری، ف. عباسیاسدی، ه.، 

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

 صفحه. 37، کرج، اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات 773/22نشریه شماره کرخه در استان خوزستان. 

-، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، --نشریه شماره وری آب کشاورزی. . بهبود بهره7622 ، ....،ف. عباسیحیدری، ن.، 

 صفحه. -

نشریه شاماره  برخی از قنوات کشور.  برداریو بهرهمسائل فنی  بررسی. 7622نیا، ن. نادری و ا. ذوالفقاران، ر. بهراملو، م. فرزام، عباسی، ف.

 صفحه. 21 و مهندسی کشاورزی، کرج، ، مؤسسه تحقیقات فنی216/22
گازارش پژوهشای   . ایهای مختلاف آبیااری جویچاه   در رژیمآبیاری کود بررسی امکان. 7622 ، م.،و جلینی، ح. رضایی، طائفهعباسی، ف.

 صفحه. 13، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 181/22نهایی شماره 
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. مساایل و راهبردهاای بهباود    7622. دهقانی، ق. زارعی، م. اکبری، ش. اشرفی و ف. ساهراب،  ، م.م. نخجوانی، حف. عباسیحیدری، ن.، 

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج7717/22نشریه شماره وری آب کشاورزی در مقیاس مزرعه. بهره

هاای آبیااری در ایاران. گازارش نهاایی پاروژه       ده. تحلیلی بر باز7622ریزی، . و ف. سهراب، ق. زارعی، ع.ر. آراستی و س. نیعباسی، ف

IRD1-85084 ،صفحه. 744، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران 

کم فشار )هیادروفلوم( و  های با لولهارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری . 7622و ا. حیدری،   ف. عباسیفیروزآبادی، علی،س. م. سیدان، قدمی

 71 ، مؤسساه تحقیقاات فنای و مهندسای کشااورزی، کارج،      331/22نشریه شاماره  . یط زارعینمقایسه آن  با آبیاری سنتی در  شرا

 صفحه.

، 7671/21نشاریه شاماره   هاای آبیااری و زهکشای.    سازی شابکه . برنامه راهبردی بهینه7621، ...، ف. عباسیطرقی، م.، ن. عباسی، کرامتی

 صفحه. 14 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،

، مؤسسه تحقیقات فنای و  7736/26نشریه شماره . تعیین و ارزیابی ضریب زبری مانینگ در مزارع آبیاری. 7626، عباسی، ف.، ا. و ناصری

 صفحه. 13 مهندسی کشاورزی، کرج،

یای فیلیا .   های مطبق با استفاده از معادله نفاوذ ساه جز  . تخمین هدایت آبی اشباع خاک7611زاده، ک.، ف. عباسی و ز. مغناطیسی، صادق

 صفحه. 711 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،721شماره ژوهش نهایی  گزارش پ

، مؤسسه تحقیقاات  713آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. نشریه شماره . تاثیر کم7611زاده و ا. نجفی. ، ک. صادقعباسی، ف.

 صفحه. 777فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 

نشریه های آبیاری سطحی و نحوه کار آنها در سطح کشور. . ارزیابی بازدهی روش7612، انییپوش، ج. باغانی و ع. ک، ع. مأمن.عباسی، ف

 صفحه. 71 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج،786شماره 

هاای  یاضای بارای طراحای و ارزیاابی روش    . تهیه یک مادل ر 7612رضایی و م. م. شوشتری. ، م. جلینی، م. معیری، ح. طائفهعباسی، ف.

 صفحه. 741، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 788آبیاری سطحی. نشریه شماره 

، مؤسسه تحقیقاات فنای و   713نشریه شماره . .W.S.Cهای . طراحی، ساخت و واسنجی فلوم7613. ف. عباسیاشرفی، ش.، ن. حیدری و 

 .صفحه 31مهندسی کشاورزی، کرج، 

های شور و سدیمی ایران. . تعیین ضرائب راندمان آبشویی خاک7613رضایی. ، م. ا. اسدی، ح. ر. سالمی، ح. طائفهف. عباسیحیدری، ن.، 

 صفحه. 844، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 28نشریه شماره 

های آبیاری نواری و انتخاب مادل  حقیق و مطالعه بر روی مدل. ت7611، م.م. شوشتری، ح. خالقی، ع. کشاورز و مهدی اکبری. عباسی، ف.

 صفحه. 762، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 36بهینه. نشریه شماره 
 

 انهمراهنمایی پایان     
باا عناوان    تهاران،  دانشاگاه  کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة آبیاری و زهکشی، مازیار موالیی -7

راهنماای مشاترک باا دکتار     ، "HYDRUS-2Dسطحی بیا اسیتفاده از میدل    زیر ایسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطرهنمون"

 .88/3/21تاریخ دفاع عبدالمجید لیاقت، 
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باا عناوان    ،تهاران  دانشاگاه  کارج، و مناابع طبیعای   کشااورزی  پاردیس   ،آبیاری و زهکشیرشتة پایان نامه کارشناسی ارشد  امیر گنجه، -8

 .81/1/21تاریخ دفاع راهنمای مشترک با دکتر عبدالمجید لیاقت، ، "ایآبیاری در آبیاری جویچهارزیابی یکنواختی کود"

 دانشاگاه تهاران، باا عناوان     کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس پایان نامه کارشناسی ارشد رشتة آبیاری و زهکشی، ، بیژن مجدزاده  -6

تاریخ تیمور سهرابی، ، راهنمای مشترک با دکتر "ای تحت تغییرات سطح مقطع در طول جویچهلکرد آبیاری جویچهبررسی عم"

 .1/74/23دفاع 

اثر چهار ماده اصالح کننده آلی بر " با عناوان  بریز،دانشگاه ت ،دانشکده کشاورزی، خاکشناسیرشتة دکتری نامه پایان، شکراهلل اصغری -7

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

 .71/78/21تاریخ دفاع محمدرضا نیشابوری، 

 دانشاگاه تهاران، باا عناوان     کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس پایان نامه کارشناسی ارشد رشتة آبیاری و زهکشی، ، سعید مسعودی -1

 .64/3/22تاریخ دفاع ، نژادمسعود پارسی، راهنمای مشترک با دکتر "تاثیر فاضالب شهری بر خصوصیات فیزیکی خاک بررسی"

 دانشگاه تهران، با عناوان  کرج،و منابع طبیعی کشاورزی پردیس پایان نامه کارشناسی ارشد رشتة آبیاری و زهکشی، ، علی علیزادهحمزه -3

، راهنمای مشاترک  "ای در کرجر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانهبررسی اثرات کودآبیاری سطحی ب"

 .22آبان ماه تاریخ دفاع ، عبدالمجید لیاقتبا دکتر 

عناوان  رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و مناابع طبیعای کارج، دانشاگاه تهاران، باا        نامه کارشناسی ارشدپایان، یاسر عباسی -1

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

 .21شهریورماه  73 لیاقت، تاریخ دفاع

بررسی عملکرد و کیارایی  "دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر، با عنوان  حجت اروانه، -8

 .14شهریور ماه  87تاریخ دفاع ، "AquaCropزا با استفاده از مدل مصرف آب کل

ارایه و ارزیابی مدل میدیریت کودآبییاری   " عنوان، دانشگاه تربیت مدرس، با رشته آبیاری و زهکشیدکتری  نامه، پایانمهدی پناهی -1

 .81/6/17تاریخ دفاع ، "نفوذ جانبیای با در نظر گرفتن جویچه

بررسیی تیاثیر   "نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی با عنوان ، پایانآقاباقرمهدی علیزاده  -74

 82/77/17، تاریخ دفاع "531ای رقم دابل کراس کودآبیاری برعملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه

بررسیی  " عناوان باا   واحد علوم تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی،    رشته آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد  نامه، پایانغزاله ضیایی -77

 .67/3/18تاریخ دفاع ، "ای در کرجدر برآورد بیالن آب خاک در کشت ذرت دانه AquaCropعملکرد مدل 

عناوان   باا   رشته آبیاری و زهکشی، دانشاکده  کشااورزی دانشاگاه تربیات مادرس      کارشناسی ارشد نامه، پایانفروغ عباسی تشنیزی -78

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

 .18اسفند  دفاع

ه ناما عناوان پایاان  با  رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده  کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد نامه، پایانپوراهللفرید فیض -76

 .16شهریورماه دفاع تاریخ ، "ایای در کودآبیاری جویچهبررسی مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن و عملکرد ذرت دانه"
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تااثیر کودآبیااری بار    "عناوان  باا   کارشناسی ارشد رشته زراعت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اساالمی پایان نامه  اجاق،موسوی -77

 .16تاریخ دفاع شهریورماه ، "برخی صفات زراعی پروتئین دانه ذرت و

رشته آبیااری و زهکشای، واحاد علاوم تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی باا عناوان           کارشناسی ارشدنامه پایان صفری،احسان رجبی -71

 .16ماه بهمن تاریخ دفاع ، "WinSRFRای نیشکر با استفاده از مدل ارزیابی و بهبود عملکرد آبیاری جویچه"

مصرف کود و ارتقاء کارآیی مصرف آب و  یسازنهیبه" عنوانبا  دانشگاه زابل ،یو زهکش یاریرشته آب، پایان نامه دکتری ینادر سالمت -73

 . 17خرداد  81  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 علاوم تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی      نامه نیا، پاسید محمد کازرونیان -71

 17، شهریور "ایبررسی تغییرات فصلی ضرایب نفوذ آب در خاک در آبیاری جویچه"

توساعه  "ناماه  می باا عناوان پایاان   نامه دکتری رشته آبیاری و زهکشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اساال ، پایانعلیرضا توکلی -72

 .17، شهریور "ایسازی در آبیاری جویچهبا 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 -71

 . 7617، بهمن "های ایرانهای آبیاری با مفاهیم جدید در برخی حوزهبندی راندمانپهنه

نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی عنوان پایان اصغر قاسمی،علی -84

 . 7611 شهریور ماه، "شکرینکمی و کیفی بر خواص  یاچهیبه روش جو یاریبدر کودآاوره و سطوح مختلف کوددهی کود  طیتقستأثیر "

واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی عنوان خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاک، رشته دکتری دانشجوی  ،محالتی نازا -87

 .7611 اسفند ماه، "تالی های آهکی با استفاده از هندسه فراکسازی توابع هیدرولیکی خاکمدل"نامه پایان

تاثیر "نامه عنوان پایان، المللی قزویندانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه بین، شولمیطلب بقاییمهدیه  -88

 .7613، شهریور ماه "ی رطوبتی خاکمنحنی مشخصه استفاده از نانو رس بر

تعیین وضعیت "نامه المللی قزوین. عنوان پایانآبیاری و زهکشی، دانشگاه بیندانشجوی کارشناسی ارشد رشته ، زادهصمد حسین -86

، "های آبیاری سطحی و میکرو در منطقه کرجای در سامانهوری مصرف آب آبیاری ذرت علوفه موجود و پتانسیل بهبود راندمان و بهره

 . 7613شهریور ماه 

ذرت  یآب مصرف نییتع"نامه المللی قزوین. عنوان پایانو زهکشی، دانشگاه بیندانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری ، خلج سارا -87

 . 7613، بهمن ماه "اسالمشهر و پاکدشت( یهادر شهرستان یدر استان تهران )مطالعه مورد یو باران یسطح یاریآب یهادر سامانه یاعلوفه

بررسی تأثیر مدیریت "نامه عنوان پایان. ارومیهدانشگاه شاورزی ک دانشکدهدانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی ، عادل محمدی -81

 .11ماه  دی، "ای ذرت آب و کود در کاهش تلفات نیترات در آبیاری جویچه

دانشگاه تهران، با  ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،آبیاری و زهکشیرشته  کارشناسی ارشددانشجوی  ،داریوش رعنازاده -41

 .11ماه  دیدفاع تاریخ ، "(ایبه کمک فراتحلیل )مطالعه موردی ذرت علوفه یاریآب نیهای نوربخشی سامانهبررسی اث"عنوان 

عنوان دانشگاه تهران، با  ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،آبیاری و زهکشیرشته  کارشناسی ارشددانشجوی  ،لبازرضا د -43

 .11اسفند ماه دفاع تاریخ ، "لیفراتحلمک به کای و قطره یسطح یاریکودآب یاثربخش یبررس"

بررسی دبی قطره "با عنوان  دانشگاه شهرکردکشاورزی  دانشکده، دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، وغ عباسی تشنیزیفر -45

 .7744، اسفند "ای زیرسطحی در خاک در آبیاری قطره بیوچار بر توزیع باکتری  چکان، زمان آبیاری و ماده اصالح کننده
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 انهممشاوره پایان     
عنوان دانشگاه تهران، با  های هرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علف اسحاق کشتکار، -8

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

 . 23ور تاریخ دفاع شهری

تعیین "عنوان دانشگاه تهران، با  ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،آبیاری و زهکشیرشته  دکتریدانشجوی  نیا،مهدی ذاکری -4

 .21شهریور  81تاریخ دفاع ، "الگوی جذب آب توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت

بررسی جذب و "عنوان ، با بریزدانشگاه ت کشاورزی، نشکدهدا، خاکشناسیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته  زاده،حبیب رمضان -5

 . 21 مهر 87تاریخ 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، -4

 3تاریخ دفاع ، "جات و مدل کردن جذب کادمیوم در یک گونه شاخصهای سبزی و صیفیونههای گتجمع کادمیوم در اندام

 .21 آبان

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

 .21 آبان 71تاریخ دفاع  ،"ای برای کاهش آلودگی نیتراتآبیاری جویچهطراحی کود

 بررسی و"با عنوان ، واحد علوم تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی ، آبیاری و زهکشیرشته کارشناسی ارشد دانشجوی  امین روشنی، -1

 .7622خرداد ماه  87. تاریخ دفاع "ایمقایسه عملکرد فیلترهای دیسکی و توری در سیستم فیلتراسیون آبیاری قطره

عنوان دانشگاه تهران، با  ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،آبیاری و زهکشیرشته کارشناسی ارشد دانشجوی  زاده،مهران قاسم -3

 .21مرداد  77تاریخ دفاع ، "در شبکه آبیاری قزوین SURFACEبررسی عملکرد آبیاری سطحی با استفاده از مدل "

بررسی "عنوان با  ،نشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهاندانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دا االحکامی،بیتا مروج -5

 .8553آبان  85تاریخ دفاع ، "ایدر آبیاری جویچه عملکرد هیدرولیکی و کودآبیاری سطحی در الگوهای مختلف جریان ورودی

های ایسه روشمق"عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، با امیر محسنی،  -3

 .53مهرماه  84تاریخ دفاع ، "ایکودآبیاری با کودپاشی سنتی در تامین ازت موردنیاز ذرت دانه

استفاده از "عنوان ، دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، با یاسر حسینی -81

 .8553بهمن ماه  41، تاریخ دفاع "نتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاکسازی اثر مقیاس بر ضریب اروش فراکتال برای مدل

-لمد پارامترهای تخمین"عنوان دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، با محمدعلی محمودی،  -88

 .8531تیر ماه  87، تاریخ دفاع "خاک رولیکیدهی هایداده از استفاده با امالح انتقال های

در  های زراعی موثرارزیابی مدیریت"عنوان دانشجوی دکتری واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، با منصور معیری،  -84

 . 8531شهریورماه  41، تاریخ دفاع: "در دشت اوان )حوضه آبریز رودخانه کرخه( آبیاری ذرت کارایی مصرف آببهبود
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سازی شبیه"عنوان هکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، با دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زمحمد خرمیان،  -85

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

 .14مهر ماه  71تاریخ دفاع ، "ورزی

اثرات لجن "عنوان شکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، با دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانء ضیاءالدینی، اسما -84

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

 .14ماه 

 و سازی شبیه"عنوان با  عی کرج،پردیس کشاورزی و منابع طبیدانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، ، حامد ابراهیمیان  -88

 .14ماه  آبان 84تاریخ دفاع ، "ای یک در میان  به منظور کاهش آلودگی نیترات آبیاری در آبیاری جویچه سازی کود بهینه

 کاربرد "عنوان ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، با مکانیزاسیون کشاورزیدانشجوی دکتری رشته ، مجید روزبه -81

 اسفند 84تاریخ دفاع ، "ذرت و گندم در زراعت نیتروژن تلفات و خاک پایداری هایشاخص بر حفاظتی هایتکنولوژی یقیتلف

 .14ماه 

سازی آبشویی نیترات مدل"دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، با عنوان ، حسین شکفته -83

 1تاریخ دفاع ، "های محاسبات نرمو تکنیک  HYDRUS-2Dبا استفاده ازتی  ای اری قطرهزمینی و آبیاز خاک تحت کشت سیب

 .17مهر ماه 

بررسی عملکرد "عنوان دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، با فاطمه سروش،  -85

 .17مهر ماه  83 تاریخ دفاع، "ای گردشی سازی کودآبیاری جویچه ای و مدل مزرعه

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

 .17ماه  بهمن 72تاریخ دفاع ، "نیتراتی در خاک تحت آبیاری ناقص ریشه در گیاه ذرت -تغییرات رطوبت و نیتروژن

 HYDRUS-1Dارزیابی کارایی مدل "نامه علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، با عنوان پایان دانشجوی دکتری واحد الناز صباغ، -41

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

 .18، تاریخ دفاع شهریور ماه "دامی

مدل  یابیتوسعه و ارز"عنوان ، با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرجشته آبیاری و زهکشی، دانشجوی دکتری ر، حسن اوجاقلو -48

 .18دی ماه  7تاریخ دفاع ، "یموج یاریدر آب یاچهیجو یاریکودآب

 یابیارز"عنوان با کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی  دانشجوی، پیام ارمکان -44

 .16تاریخ دفاع  شهریور ماه ، "خاک سبک کیدر  یسطحریز یاقطره یاریدر آب یرطوبت لیپروف یمتریسیال

اثر "دکتری رشته علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با عنوان  دانشجوی، حسین بیرامی -45

 .16، تاریخ دفاع آبان "برومید در خاک های جریان ترجیحی و پارامترهای انتقالگریزی بر شاخصآب

با  یت مدرسبردانشکده کشاورزی دانشگاه ت گرایش فیزیک و حفاظت خاک،-دکتری رشته علوم خاک دانشجوی الهام نوشادی، -44

 81، "بوزین در خاک تحت راهبردهای مدیریتی مختلف سم آبیاریمتری کشمطالعه کمّی انتقال و سرنوشت علف" عنوان

  .16اسفند 
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بررسی رفتار " با عنوان یت مدرسبردانشکده کشاورزی دانشگاه ت ،آبیاری و زهکشیدکتری رشته  دانشجوی لویی،ایبنطمه اف -48

  .17 هتیرما، "رطوبت و نیترات در آبیاری زیرسطحی با پساب شهری

علوم جغرافیایی و برنامه  دکتری رشته جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی کشاورزی، دانشکده دانشجوی، سیدمسعود مصطفوی دارانی -41

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

AquaCrop" ، 17تیرماه. 

 یبررس"ن حاصلخیزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان با عنوا-دکتری رشته خاکشناسی گرایش شیمی دانشجوی شراره نصر، -43

 .17، شهریور "HYDRUSخاک با استفاده از مدل  تیفیک یکاربرد آب برکه باغ پرندگان اصفهان رو

توسعه مدل "کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج با عنوان  دانشجوی محبوبه قبادی، -45

 .17، شهریور "ای به منظور ارتقاء کارایی مصرف آب فصلی آبیاری جویچه

بررسی تاثیر دبی و ضریب "با عنوان  دانشگاه شهرکردکشاورزی  دانشکدهدکتری رشته آبیاری و زهکشی،  دانشجوی سونیا زبردست، -43

 .7617، آبان "ایآبیاری جویچه در کودآبیاری طول پخشیدگیزبری بر 

 سازیمدل" عنوانبا  چمران اهواز دیدانشگاه شه یدانشکده کشاورز ،یو زهکش یاریرشته آب یدکتر دانشجوی ی،لاسماعیخیش دیام -51

 . 7617، اسفند "ایقطره یاریمختلف تحت کودآب هایدر خاک تروژنیانتقال آب و ن

 یبررس" عنوانبا  چمران اهواز دیدانشگاه شه یدانشکده کشاورز ،یو زهکش یاریرشته آب یدکتر دانشجویالله دیوبند هفشجانی،  -58

 .7611، تیر ماه "در خاک تراتین ییاز آبشو یریبر جلوگ شکریباگاس ن وچاریو ب تی کمپوسکاربرد ورم ریتاث

رخ چگونگی کاهش موضعی شوری نیم بررسی"دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل با عنوان  دانشجوینیا، محدثه حسینی -54

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

 سازینهیو به سازیهیشب"با عنوان  هیدانشگاه اروم یدانشکده کشاورز ،یو زهکش یاریدکتری رشته آب جویدانش ،آزاد طالتپه نینسر -55

 .11، شهریور ماه "یطمحیستیز کردیبا رو ایقطره یاریذرت تحت آب یاریکودآب

 آالینده درجا بررسی حذف"با عنوان  دانشگاه شهرکردکشاورزی  دانشکده، دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، فریده انصاری -54

 .11، آذر ماه "HYDRUSبا  آن سازیشبیه و کربنی منابع و بیولوژیکی روش با زهدار اراضی از نیترات

 نامهانیپا عنوانبا  کرج یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یو زهکش یاریارشد رشته آب یکارشناس یدانشجو، محمد صادق کشاورز -58

 .12شهریور ماه  ،"چهیمانع در داخل جو جادیبا ا ایچهیجو یاریخاک در آب شیاکاهش تلفات فسفر و فرس یبررس"

مالچ  ییجانما ریتاث" عنوانبا  کرج یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یو زهکش یاریارشد رشته آب یکارشناس یدانشجو، یپهلوان یعل -51

 12، شهریور ماه "و تلفات کود عیتوز یرو یا چهیجو یاریدر کودآّب

 

 راهنمایی سمیناراهی دانشجویی     
معرفی و ارزیابی مدل "، دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه امام خمینی )ره( قزوین، محدثه جعفری -7

AquaCrop 7621، آذرماه، "ای در کرجبرای مدیریت آبیاری ذرت دانه. 
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بیاری برنج با آمدیریت " امام خمینی )ره( قزوین،دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه عبداللهی، مهدیه  -2

 .7621، آذرماه، "AquaCropافزار استفاده از نرم
 

 آموزشی  اهیو کارگاه  اهتدریس دوره     
 

  7744 آذر 71، آب و خاک معاونت آب و خاکبرای کارشناسان  "فشارهای آبیاری تحتفرآیند توسعة روش"دورة آموزشی ،

 .کرج معاونت آب و خاک،

  معاونت آب ، 7744 آذر 1لغایت  3، آب و خاک معاونت آب و خاکبرای کارشناسان  "آب در مزرعه تیریمد"دورة آموزشی

 .و خاک، کرج

 مهر  1، موسسه آموزش و ترویج، "8411-8418 زهییکشت محصوالت پا یمنابع آب کشور برا تیوضع" هاهفته انتقال یافته

7744. 

  آبان 81، رضویسازمان جهاد کشاورزی استان خراسانبرای کارشناسان  "صرف آب در مزرعهم تیریمد"کارگاه آموزشی ،

 .مشهد، رضویسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان، 7612

  سازمان جهاد ، 7612 آذر 87، سازمان جهاد کشاورزی استان همدانبرای کارشناسان  "کشاورزیمصرف آب "کارگاه آموزشی

 .همدان ،کشاورزی استان همدان

  دوره آموزشی“On-farmWaterManagement”  ،موسسه تحقیقات فنی و 7611ماه،  بهمن 77تا  دی 64برای کارشناسان افغان ،

 مهندسی کشاورزی، کرج.

  سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، "در استان خوزستان کشاورزی کارهای تشویقی کاهش مصرف آبراه"کارگاه آموزشی ،

 .7613ه بهمن ما 72-71

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، "های ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمینامهآئین"کارگاه آموزشی ،

 .7613بهمن ماه  73

  معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج "تربیت مروج متخصص با موضوع مدیریت آب کشاورزی"دوره آموزشی ،

 .7613ر ماه کشاورزی، کرج، آذ

  دوره آموزشی“On-farmWaterManagement”  ،موسسه تحقیقات فنی و 7613ماه،  آبان 7مهر تا  88برای کارشناسان افغان ،

 مهندسی کشاورزی، کرج.

  7613مرداد ماه  ،، مدیریت هماهنگی ترویج استان البرز، کرج"جویی مصرف آب در مزرعهکارهای صرفهراه"کارگاه آموزشی. 

 7611بهمن ماه  7، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز "مدیریت آبیاری و پایش رطوبت در مزارع نیشکر"اه آموزشی کارگ. 

 دوره آموزشی “On-farm Water Management”  ،موسسه تحقیقات فنی و 7611شهریور ماه،  3-71برای کارشناسان افغان ،

 مهندسی کشاورزی، کرج.

 خاک با استفاده از مدل حرکت آب و امالح در سازی مدلHYDRUS ، شهریور ماه  8-7 آبیاری و زهکشی،ملی دومین کنگره

 .، اصفهان11
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 7611خرداد ماه  1-74وری مصرف آب، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز بهره . 

  اردیبهشت  81در مزارع نیشکر، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اهواز، و کود مدیریت مصرف آب

 .7611ماه 

  کشی(،  نیشکر ایران )کارگروه آبیاری و زه انآور در اراضی تحت کشت نیشکر، جمعیت علمی فنو کود مدیریت مصرف آب

 .7616بهمن ماه  82اهواز، 

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

شهریور ماه  72کشی(، اهواز،  نیشکر ایران )کارگروه آبیاری و زه انآور جمعیت علمی فن ر، فارابی، دهخدا و کارون(،امیرکبی

7618. 

 موسسه تحقیقات و آموزش ارزیابی وضعیت راندمان و مدیریت مصرف آب آبیاری در اراضی توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،

 .18اد ماه خرد 1توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اهواز، 

  آشنایی با مدلAquaCrop، 71-77  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. 22اسفند ، 

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 21آذر  77-77، های ریاضیسازی آن با استفاده از مدلبررسی حرکت آب در خاک و شبیه ،

 کشاورزی، کرج. 

 ن با استفاده از مدل سازی آبررسی حرکت آب و امالح در خاک و شبیهHYDRUS-1D ، مجتمع آموزشی وزارت جهاد

 .27اردیبهشت  78-77، کشاورزی، کرج
 

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

Syria. 

3. 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. 

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

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

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

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

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 71/3/21لغایت  77/3/21از تاریخ  "ریزی استراتژیک تحقیقبرنامه"دوره آموزشی  .1

 کرج، مدرس دکتر علی فاخر.

، مؤسسه 71/78/21لغایت  77/3/21از تاریخ  "کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی"دوره آموزشی  .2

 هندسی کشاورزی، کرج، مدرس دکتر ابوالفضل ناصری.تحقیقات فنی و م

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

3-13 December, 2007, ICARDA, Aleppo, Syria. 

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 87/77/23تاریخ  "های تدوین نشریات علمی و آموزشیاستاندارد"دورة آموزشی  .74

  پسند. شاهرضا محمدکرج، مدرس دکتر 
11. Training Symposium on "Water and Soil Managemnt", 29 June-17 July, 2009, USDA International 

Institute, Washington DC, USA. 
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12. Capacity Development for Farm Management Strategies to Improve Crop-Water Productivity Using 

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

 6/77/22تاریخ  "PIMهای مشارکتی برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی با تاکید بر مدیریت رهیافت"دورة آموزشی  .76

 معاونت ترویج و آموزش، تهران.، 2/77/22لغایت 

، موسسه تحقیقات 81/6/17تاریخ  "های آبیدر مهندسی ژئوتکنیک سازه Geostudioافزاری نرمکاربرد بسته "کارگاه آموزشی  .77

 فنی و مهندسی کشاورزی، مدرس مهندس شایان خلیلی.

، موسسه 46/74/7617لغایت  82/41/17تاریخ  "افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی و راهکارهای آن"کارگاه آموزشی  .71

 .دکتر حیدری و دکتر زارعیی، مدرس تحقیقات فنی و مهندسی کشاورز

معاونت آب و خاک و صنایع، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و موسسه  83/77/17تاریخ  "آبیاری و انرژی"کارگاه آموزشی  .73

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

موسسه  72/74/18لغایت  71/74/18تاریخ  "MS-Projectافزار های تحقیقاتی و آموزش نرممدیریت پروژه"دوره آموزشی  .71

  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مدرس دکتر بهمن یارقلی.

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.88/5/34، ")ثبت وقایع روزانه( DOB ذینفعان و"کارگاه آموزشی  .72

 رزی.، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو71/6/17، "اهداف و نقشه استراتژی"کارگاه آموزشی  .71

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.CSWOT" ،81/8/17"کارگاه آموزشی  .84

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.EFQM" ،81/8/17خودارزیابی با مدل تعالی سازمانی "کارگاه آموزشی  .87

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 1/6/17، "ریزی استراتژیکهای سازمان در راستای برنامهبازنگری بیانیه"کارگاه آموزشی  .88

 کشاورزی.

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.BSC" ،83/8/17کارت امتیازی متوازن "کارگاه آموزشی  .86

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.1/7/17، "آشنایی با اقدامات استراتژیک"کارگاه آموزشی  .87

معاونت ، 17مهر ماه  81، "بهینه توسط موسسات تحقیقاتیمدیریت پژوهشی با رویکرد  هایاثربخشی فعالیت"دوره آموزشی  .81

  ترویج و آموزش. 

های ، مرکز بررسی11مرداد  77، "جویی واقعی آبفشار و اثر آن بر صرفههای آبیاری تحتارزیابی سیستم" کارگاه آموزشی .83

 استراتژیک ریاست جمهوری. 

 معاونت ترویج و آموزش.، 11 ردادم 64-67، "تغذیه کلزا مدیریت آبیاری و"دوره آموزشی  .81

 ، مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.11خرداد  67، "متا آنالیز در کشاورزی"دوره آموزشی  .82

مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی پارک علم و فناوری البرز و ، 12دی  71، "آشنایی با ساختارهای فناوری"دوره آموزشی  .81

 کشاورزی.

30. Training Course on “REWAS: REal Water Savings in Agricultural Systems”, eLearning, Iran, 

August 2020.  

، دفتر آموزش 41/74/7611تا  83/41/7611از تاریخ  "زیدر بخش کشاور انیدانش بن یهاشرکت جادینحوه ا" دوره آموزشی .67

 کارکنان.
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، 77/41/7744تا  77/47/7744از تاریخ  "هاطرح بیتصو ندیکالن و فرآ یهابر طرح یمبتن یپژوهشرویکردهای "دورة آموزشی  .68

 دفتر آموزش کارکنان.

 


