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  سوابق تحصیلی

 
  ٧۶-٨٠ -دانشگاه شھید چمران اھواز -گروه آبیاری-دانشکده کشاورزی–کارشناسی آبیاری 

 
  ٨١-٨٣دانشگاه شھید چمران اھواز. -دانشکده علوم و مھندسی آب–آبیاری وزھکشی کارشناسی ارشد 

  
  ٨٨-٩٣-دانشگاه شھید چمران اھواز -دانشکده علوم و مھندسی آب -دکتری آبیاری و زھکشی

  
بـا نمـره  ارزیابی آنالیزھای تک عمقی پرمامترگلف جھت تعیین ھدایت ھیدرولیکی در باالی سطح ایسـتابی :نامه کارشناسی ارشدموضوع پایان 

 ١٩٫٧عالی 
  ١٩٫۴با نمره عالی  فصل مشترک آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری نیشکر مطالعه دینامیک موضوع پایان نامه دکتری:

  
  

  سوابق شغلی
  

  ١٣٨٠-١٣٨٨مھندسین مشاور آبیاری و زھکشی شاراب مدیر مطالعات
  

  ١٣٨٨-١٣٩٠مدیر عامل شرکت مھندسی آبیاری تحت فشار خرد آبراه
  

  ١٣٩٠-١٣٩٢عضو ھیات مدیره شرکت مھندسین مشاور اندیشه ورزان
  
ھزار ھکتاری اراضی خوزستان و ایـالم.  ۵۵٠طرح احیا اراضی -فنی و مھندسی موسسه جھاد نصر در سیستم ھای نوین آبیاری بررسی ولسئم
٩۶-١٣٩٢  
  

  ادامه دارد-عضو ھیات علمی بخش فنی و مھندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  
 

   اجراییسوابق 
  

گرگـر شـرق رودخانـه (دیمه رامھرمز) و بزرگترین سیستم آبیاری بـارانی کشـور (اراضـی  میکروکشورزرگترین سیستم آبیاری طراحی ب مطالعات و
  ١٣٨٠-١٣٨۴از سال -شوشتر)

 
  ھکتار ھزار ٢٠٠بیاری تحت فشار در کشور در سطح سیستم ھای آ و مشاوره طراحی مطالعه ،

 
  ھکتار ٢٠٠٠ژھای استان ھای خوزستان و کھگلویه و بویر احمد در سطح ی و زھکشی پرونظارت و اجرا بر سیستم ھای آبیار

  
  ھزار ھکتار ١٠٠ھزار ھکتاری اراضی خوزستان و ایالم به میزان  ۵۵٠طرح احیا اراضی-آبیارینوین  و کنترل بر سیستم ھایبررسی 

  
  
  سوابق تدریس

  
  ١٣٨٨-١٣٩٠-کاربردی ،دانشگاه جامع علمی- "یاری و زھکشیطراحی سیستم ھای آبیاری، بھره برداری از شبکه ھای آب"تدریس دروس 



 ٢

 
  ١٣٨٨-١٣٩١-دانشگاه علوم تحقیقات اھواز -"مھندسی زھکشی و سیستم ھای آبیاری قطره ای"تدریس دروس 

 
  ادامه دارد -تدریس دوره ھای آموزشی کوتاه مدت برای کارمندان آب و برق و جھاد کشاورزی استان خوزستان

 
 

 شده در مجالت انگلیسی مقاله ھای چاپ
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  پژوھشی -مقاله ھای چاپ شده در مجله ھای علمی 
 

ارزیابی آنالیز ھای تک عمقی پرمامتر گلف برای تعیین ھدایت ھیدرولیکی اشباع در باالی سـطح . ١٣٨۵کشکولي،ح.ع؛ ابن جالل، ر و مختاران، ر.
  .١- ٣،١٠، شماره٢٩ایستابی در یک خاک با بافت متوسط، مجله علمی کشاورزی دانشگاه شھید چمران اھواز، جلد 

  
و نسـبت آن بـا روش پمپـاژ  در باالی سطح ایستابی به روش پرمامترگلف تعیین ھدایت ھیدرولیکی اشباع خاک١٣٩٢کشکولي،ح.ع و مختاران، ر.

  پژوھش آب در کشاورزی،مجله علمی به درون چاھک کم عمق در پنج منطقه مستعدکشاورزی استان خوزستان
  

بررسي عوامل مؤثر بر مشخصات منطقه اختالط آب شور و شـیرين در اراضـي . ١٣٩٢ و برومند نسب،س. ولي،ح.عکشک ناصری،ع. ع.مختاران، ر.
  .مجله علوم و مھندسی آبیاری دانشگاه شھید چمران اھوازتحت آبیاري با سطح ایستابی شور و کم عمق

  
آب در اراضـی فاریـاب الیه محدود کننده بر دبی و شـوری زهاثر عمق زھکش و . ١٣٩٢ و برومند نسب،س. کشکولي،ح.ع ناصری،ع. ع.مختاران، ر.

  پژوھشی حفاظت آب و خاک. -.مجله علمیجنوب خوزستان
  

.شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شـبکه عصـبی مصـنوعی،الگوریتم ١٣٩۵صیادی شھرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.
  وھش ھای حفاظت آب و خاک دانشگاه منابع طبیعی گرگان.. مجله پژSEAWATبھینه سازی ذرات و مدل 

  
 

  کنفرانس ھای داخلی و خارجیمقاله ھای چاپ شده در 
  

. ارزیابی آنالیز ھای تک عمقی پرمامتر گلف جھت تعیین ھدایت ھیدرولیکی اشباع .نھمـین کنگـره آب و خـاک و ١٣٨۴کشکولی.ح.ع. مختاران. ر. 
  ایران.سومین ھمایش فرسایش و رسوب.کرج. 

  
آبخــوان جھــت اســتفاده مجــدد در امــور –امکــان ســنجی سیســتم تصــفیه فاضــالب توســط سیســتم خــاک کشــکولی.ح.ع. مختــاران. ر. نــادری. ز.

  ١٣٨۵.نخستین ھمایش منطقه ای دانشگاه آزاد بھبھان.کشاورزی
  

  ١٣٨۵ش منطقه ای دانشگاه آزاد بھبھان.نخستین ھمای .ارزیابی تاثیر شاخص ھای فنی بر ایستگاھھای پمپاژ.. مختاران. راحدیان. ج
  

نخسـتین ھمـایش منطقـه ای دانشـگاه  . مختاران. ر.تحلیل ھیدرولیکی جریان و رسوب رودخانه خیرآباد در منطقه قلعه مدرسه بھبھان.احدیان. ج
  ١٣٨۵آزاد بھبھان.

  
در شـبکه ھـای آبیـاری و زھکشـی  اندازه گیری نیرپیک بھزادی نسب. م. مینایی. س. مختاران. ر.ارزیابی عملکرد،مسائل و مشکالت سازه ھای 

  ١٣٨۵دشت اوان و شمال شرق اھواز.اولین ھمایش ملی شبکه ھای آبیاری و زھکشی. اسفند 
  

پـس از بھـره بـرداری از سـد مخزنـی  . تحلیل ھیدرولیکی آبگیری و برآورد رسوب رودخانه خیرآبـاد١٣٨۶احدیان.ج. مختاران. ر. نصر اصفھانی. م.ج. 
  کوثر.سومین کنگره ملی مھندسی عمران.

  
 . بھینه سازی تخصـیص آب بـه گیاھـان زراعـی در حـوزه شـبکه آبیـاری عقیلـی گتونـد.١٣٨٧لطیف زاده.ش. بخشنده.ع.م.اندرزیان.ب. مختاران. ر. 
  دومین ھمایش ملی شبکه ھای آبیاری و زھکشی. 

  
دومـین  ارزیابی مشکالت شبکه زھکشی سطحی در خاکھـای گچـی و واگـرا.. ١٣٨٧ف. مختاران. ر. گمارپور. ک. حاجی علی گل. س. محمدی. 

  ھمایش ملی شبکه ھای آبیاری و زھکشی. 
  

  



 ٣

 . طبقه بندی کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی دشت بھبھان از نظر خطر گرفتگی در سیستم آبیاری قطره ای.١٣٨٨تنگسیر. س. مختاران. ر.
  ١٣٨٨مین ھمایش منطقه ای دانشگاه آزاد بھبھان.دو
  

. مقایسه روشھای اندازه گیری ھـدایت ھیـدرولیکی بـا اسـتفاده از نفـوذ سـنج گلـف و نفـوذ سـنج ١٣٨۶غفاری. پ. کشکولی. ح. ع. مختاران. ع.
  مکشی. نھمین سمینار آبیاری و کاھش تبخیر. کرمان. ایران.

  
یین الگوی کشت بھینه در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه شبکه آبیاری عقیلی گتونـد. اولـین ھمـایش . تع١٣٩١مختاران. ر. لطیف زاده . ش. 

  ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج . ایران
  

شبیه سازی الگوی جریان در کانـال زانـویی شـبکه آبیـاری سـبیلی دزفـول. دھمـین کنفـرانس ھیـدرولیک  ١٣٩٠حاجی علی گل. س. مختاران. ر.
    ایران. رشت.

  
شیرین در اراضی تحت آبیاری و آب زیر زمینی شور و کـم -. تعیین ضخامت فصل مشترک آب شور١٣٩٢مختاران.ع. ناصری. ع. ع. کشکولی. ح.ع. 

  کرجعمق. دوازدھمین کنفرانس ھیدرولیک ایران. 
  
  

نیشـکر بـا اسـتفاده از مـدل شـبکه . پـیش بینـی شـوری آب آبیـاری مـزارع کشـت ١٣٩۵صیادی شھرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.
  عصبی مصنوعی. دھمین سمینار بین المللی مھندسی رودخانه. اھواز. ایران.

  
  

. بررسی عوامل موثر بر منطقه اختالط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی ١٣٩٣مختاران.ر. ناصری. ع.ع. کشکولی. ح. ع. 
  زھکشی و محیط زیست.تھران. ایرانشور و کم عمق. ھشتمین کارگاه فنی 

  
  

ھزار  ۵۵٠. اثر عمق زھکش بر شوری زھاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان. ھمایش ملی طرح ١٣٩۴مختاران.ر. ناصری. ع.ع. کشکولی. ح. ع. 
  ھکتاری خوزستان و ایالم.اھواز. ایران

  
و شـبکه عصـبی مصـنوعی در پـیش بینـی  DRAINMODد دو مدل . مقایسه عملکر١٣٩۵صیادی شھرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.

  ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران. -سطح ایستابی. نشریه علمی
  
  

. شـبیه سـازی بـار ھیـدرولیکی بـا اسـتفاده از شـبکه عصـبی مصـنوعی و مـدل ١٣٩۵صیادی شھرکی،ع.سـلطانی،ا. ناصـری،ع.ع و مختـاران،ع.
SEAWATعلوم تکنولوژی محیط زیست ایران. پژوھشی -. فصلنامه علمی  

  
  

 منطقـه مـوردی مطالعـه( آمـار زمـین مختلـف ھای روش از استفاده با ھیدرولیکي ھدايت بندی پھنه. ١٣٩۴سالخ پور. م. ملکی. ع. مختاران. ع. 
  .مدوازدھ شماره پنجم، سال -اھواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه -آب مھندسی و علوم تخصصی فصلنامه . دو) شاوور

  
 

 شاخص اساس بر شوري و ايستابي سطح کنترل در زيرزمیني ھاي زھکش عملکرد ارزيابي. ١٣٩۴سالخ پور. م. ملکی. ع. مختاران. ع. 
RGWD و SEI شماره پنجم، سال -اھواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه -آب مھندسی و علوم تخصصی فصلنامه دو .حمیديه کشاورزي اراضي در 
  .دوازدھم

  
  
  

  ھای تحقیقاتی اجرا شدهپروژه 
  
تر گلف وپیشنھاد مدل تخمینی بھینه جھت تعیین عامل ھدایت ھیدرولیکی اشباع برای مکار با دستگاه پرما توسعه وسیستماتیک سازیطرح -١

 . شروعزستان ودانشگاه شھید چمران اھوازمشترک بین شورای تحقیقات آب سازمان آب وبرق استان خوطرح - خاک ھای استان خوزستان
  .١٣٩١. پایان ١٣٨٨

  
. طرح مشترک موسسه خوزستان استان شوری مستعد ھای خاک در تابستانه ذرت کشت شرایط تحت ای قطره آبیاری سیستم ارزیابیطرح -٢

  جھاد نصر و مرکز تحقیقات کشاورزی.
  
  

  در حال اجراپروژه ھای تحقیقاتی 
  
 برنج متحمل به شوری در شرایط جنوب خوزستانبررسی تاثیر رژیم ھای آبیاری متناوب زھاب نیشکر بر الین ھای  -١

  
 پنبه در شرایط آبیاری با استفاده از زه آب کشت نیشکر در جنوب خوزستان کیفی ارقام تجاریارزیابی کمی و  -٢

 
ھای با بافت سنگین مستعد به شوری و برای کشت گندم در خاکای قطرهو پایش خاک و کارایی مصرف آب در سیستم آبیاری بارانی  -٣

 قلیایی اراضی جنوب خوزستان
  

 بر ارقام جدید ذرت علوفه ای در جنوب خوزستانب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای ری مصرف آبھره وبررسی  -۴



 ٤

 
 در مدیریت ھای مختلف آبیاری سطحی  ارقام گرمسیریامید با ارزیابی و مقایسه رقم جدید یونجه بررسی  -۵

 
  
  

  و ترجمهتالیف 
  

  فنی و ترویجینشریات 
  
 دستورالعمل طراحی، اجرا و بھره برداری از سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) -١

  
 مختلفو پاسخ گیاه به شرایط محیطی  ویژگی ھای گیاھی کونوکارپوسبررسی  -٢

 
  مقدماتی کشت و بھره برداری از اکالیپتوس در خوزستانبررسی  -٣

  
  و مشاوره پایان نامهاھنمایی ر
 

  تا کنون ١٣٩۶دکتری سال دانشجوی  سهپایان نامه مشاوره 
  

  ١٣٩۵و ١٣٩۴دانشجوی فوق لیسانس دو پایان نامه  مشاوره
  

  تا کنون ١٣٩۶چھار دانشجوی فوق لیسانس  پایان نامه  مشاوره
  

  ھای علمیعضویت 
  

  ملی آبیاری و زھکشیکمیته 
 

  ھیدرولیک ایرانانجمن 
 

  سایر موارد
  گارگاه آموزشی -١
 

-ھـای کـار شـده در برخـی منـاطق اسـتان خوزسـتانمامتر گلف شامل معرفی دستگاه، اھـداف، روش کـار، تحلیـل نتـایج دادهآموزش دستگاه پر
  دانشگاه شھید چمران اھواز

 
  دانشگاه شھید چمران اھواز. -کارگاه آموزشی زھکشی شرکت در 

 
  سازمان آب و برق خوزستان. -کارگاه آموزشی کم آبیاری  شرکت در

 
  کرج. –گاه آموزشی سیستم ھای آبیاری تحت فشار معاونت آّب و خاک و تولیدات گیاھی کارشرکت در 

 
  اداره کل صنایع و امور زیربنایی جھادکشاورزی کشور. -دوره آموزشی طراحی و اجرای سیستم ھای آبیاری تحت فشار شرکت در 

 
  FAO(-AQU CROPخوار بار جھانی( سازمان -گیاھان زراعی افزایش بھره وری مصرف آبکارگاه آموزشی شرکت در 

 
  دانشگاه تربیت مدرس-انجمن ھیدرولیک ایران-کارگاه آموزشی مدلھای انتقال آلودگی آبھای زیر زمینیشرکت در 

 
  ھمایش آبیاری و زھکشی موسسه نصر-کارگاه آموزشی تعیین الیه نفوذناپذیر در مھندسی زھکشی شرکت در

 
  آبیاری و زھکشی موسسه نصرھمایش  -نشت تخصصی آبیاری تحت فشار

 
  موسسه نصر-ھزار ھکتاری خوزستان و ایالم  ۵۵٠احیا اراضیطرح -شرکت در سه کارگاه مھندسی ارزش شبکه ھای آبیاری و زھکشی

  
  دانشگاه شھید چمران اھواز-شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی و طراحی ماشینھای آبیاری مکانیزه"

  
  ھاداوری مقاالت و پایان نامه -٢
  

  تا کنون ١٣٩۴بازه  -مجله علمی آبیاری دانشکده علوم آب دانشگاه شھید چمران-پژوھشی –داوری ھشت مقاله علمی 
  

  تا کنون ١٣٩۵-دانشگاه آزاد اھواز -داوری دو مقاله فصلنامه علوم مھندسی آب
  

  تا کنون ١٣٩۶-داوری گزارشھای تخصصی آب سازمان آب و برق خوزستان
  

 مایش بزرگ موسسه نصر در طرح احیا اراضی خوزستان و ایالممقاله ھ ٢٣داوری 


