بسمه تعالي
سوابق علمي و پژوهشي ،اجرايي و آموزشي
تاریخ تکمیل :تیر 99
 -1اطالعات شخصي
حسین دهقانی سانیج
نام و نام خانوادگی:
 -6431كرج
تاریخ و محل تولد:
شماره شناسنامه و محل صدور – 611 :كرج
محل خدمت:

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

كرج -صندوق پستی 46858-538
مرتبه علمي

دانشیار (عضو هیات علمي)

تلفن:
تلفن همراه:
دورنگار:
ایمیل:

271 -47625489-47628737-47628472
29676168745
271-47621766
h.dehghanisanij@areeo.ac.ir
dehghanisanij@yahoo.com

 -2سوابق تحصیلي
6453-6458

فوق دكتری از انجمن ارتقای علمی دولت ژاپن  -دانشگاه توتوری ژاپن
“Improvement of drip irrigation scheduling to increase crop water productivity
”in a greenhouse -In regarding with yield, evapotranspiration, crop coefficient.

6469-6454

دكتری آبیاری از دانشگاه توتوری ژاپن Bioenvironmental Science

عنوان پایان نامه :
""Influences of water quality and evapotranspiration on the scheduling of drip irrigation.

6466-6463
6415-6462
6413-6416

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی از دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان پایان نامه" :ارزیابی و كالیبره نمودن آبپاش ام-زد  42ساخت داخل كشور"
لیسانس آبیاری و زهکشی از دانشگاه ارومیه
فوق دیپلم امور فنی كشاورزی از دانشگاه تبریز

 -3کتاب های چاپ شده و در دست چاپ:
تالیف:
 -6دهقاني سانیج ح ،.جمشیدی ب ،.مستوفی م ،.زارعی ق ،.جلوخانی م .6499 .اینترنت اشیا و هوشمندسازی كشاورزی .سازمان
تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی .در دست تالیف.
 -7دهقاني سانیج ح .6499 .آبیاری قطرهای زیرسطحی .سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی .در دست تالیف.
 -4دهقاني سانیج ح .6499 .مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از ماشینهای سنتر پیوت و لینیر .انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران.
در دست تالیف.
 -3دهقاني سانیج ح .6499 .كاربرد سیستمهای نوین آبیاری در شرایط شور و قلیا .انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران .در دست
تالیف.
 -8حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح ،.عالیی تفتی م .6498 .مدیریت تقاضا و مصرف آب كشاورزی در ایران .كمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران 797 .صفحه .شابک( .965-913-1115-99-6 :تالیف).
 -1دهقاني سانیج ،ح ،.قهرمان ب .6497 .سازگاری با بحران آب .ویرایش اولیه.

1

 -6دهقاني سانیج ح .1331 .مجموعه مقاالت چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار .موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی كشاورزی 316 .صفحه .شابک.965-122-1413-67-3 :
 -5دهقاني سانیج ح .1331 .مجموعه چکیده مقاالت چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار .موسسه
تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی 826 .صفحه .شابک.965-122-1413-66-5 :
 -9حیدری ن ،.ناصری ا ،.وزیری ژ ،.دهقاني سانیج ح .6459 .صرفه جویی آب در كشاورزی .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران615.
ص( .تالیف).
 -62علیزاده ا ،.كمالی غ ،.كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح .6451 .نیاز آبی گیاهان در ایران .انتشارات آستان قدس رضوی( .تالیف)
 -66انتصاری.م ،......،.دهقاني سانیج،ح .6451 .كارآیی مصرف آّب دركشت گلخانه ای .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران785 .ص.
(تالیف).
 -67كشاورز ع ،.علیزاده ا .دهقاني سانیج ح .6465 .سند ملی آب كشور (نیاز آبی-الگوی كشت-راندمان) .وزارت جهاد كشاورزی47 .
جلد استانی (تالیف).
ترجمه:
 -64دهقاني سانیج ح .زارعي ق ،.گرجي ع .1338 .كتاب ارزیابی عملکرد آبیاری بارانی و قطره ای در دست چاپ (ترجمه).
 -63وزیری ژ ،مساح بوانی ع ،متوسلی م.ر ،دهقاني سانیج ح ،كشاورزی ع ،ملک زاره س ،روستایی م .6493 .تغییر اقلیم ،امنیت آب
و غذا .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران( .ترجمه)
 -68دهقاني سانیج ،ح .سهراب ف .كشاورز ع .6493 .تجارت آب مجازی .تابستان ( 6493چاپ دوم) .شابک-122-97342-1-5 :
( .965ترجمه)
 -61زارعی ق ،.گرجی ع ،.دهقاني سانیج ح .6455 .طراحی آبیاری قطره ای در مناطق مرطوب .كمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران 52.ص( .ترجمه)
 -66وزیری ژ.سالمت ع .انتصاری م ،.مسچی م ،.حیدری ژ .دهقاني سانیج ح .6456 .تبخیر-تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب
مورد نیاز گیاهان) .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران 488 .ص( .ترجمه)
 -65آقائی راد ا ،.ابراهیمی بیرنگ ن ،.خیابانی ح ،.عبدمیشانی ش ،.همامی آ ،.رضایی ش ،.دهقاني سانیج ح .6458 .ارزیابی شوری
خاک .انجمن آبیاری و زهکشی ایران785 .ص (ترجمه)
فصول چاپ شده در کتاب:
19- El-Atfy H., Ragab R., Dehghanisanij H. 2017. Chapter of book: Irrigated Agriculture Development under Drought
and Water Scarcity.
20- Dehghanisanj H. and Kosari H. 2016. Soil evaporation from drip irrigated mazied field. In: Megh R. Goyal. 2015.
Waste water management for irrigation: principles and practices. 474pp. ISBN. 978177188203. CRC Press.
21- Dehghanisanij H. and Kosari H. 2011. “Evapotranspiration partitioning in sub-surface drip irrigation system” In
Evaporation/Book2, ISBN 978-953-307-512-9.

 -4مقاالت چاپ شده در نشريات علمي-ترويجي
-6

شاهین رخسار ،.دهقاني سانیج ح ،.زارعی ق ،.حیدرنﮋاد ف .6495 .ارزیابی فنی دو سامانه لولههای قطرهچکاندار و آبیاری
قطرهای نواری در گلخانه توتفرنگی .نشریه مدیریت آب در كشاورزی .دوره  ،1شماره .664-677 .6

-7

حقایقی مقدم ا ،.دهقاني سانیج ح .6496 .بهره وری آب كشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود ،روشهای ارتقاء،
چشمانداز توسعه) .نشریه مدیریت آب در كشاورزی .دوره  ،8شماره .6-62 .7

 -4دهقانیان س.ا ،دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم م.م .6491 .ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی كالسیک ثابت
در منطقه فارس ،نشریه مدیریت آب در كشاورزی ،دوره  ،3شماره .7
 -3چراغی محمدی س.ع ،.دهقانی سانیج ح .6491 .كاربرد آبشور در آبیاری قطره¬ای .نشریه مدیریت آب در كشاورزی .جلد ،3
شماره .6-5 .6

2

 -8دهقاني سانیج ح ،.كنعانی ا ،.حمامی م .6498 .كاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت
ذرت .نشریه مدیریت آب در كشاورزی .دوره  ،4شماره .49-87 .7
 -1ذونعمت كرمانی م ،.دهقاني سانیج ح ،.اسدی ر .6494 .مناسبترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص كارایی
مصرف آب .نشریه مدیریت آب در كشاورزی .دوره  ،6شماره .34-84 .6
 -5مقاالت چاپ شده در نشريات علمي و پژوهشي داخلي
 -6كوهی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.علیزاده ا ،.كنعانی ا .6499 .تاثیر رژیمهای آبیاری همراه با سطوح مختلف كود نیتروژن بر میزان
عملکرد ذرت دانهای ( )SC 704و تغییرات رطوبت خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای تیپ (مطالعه موردی :كرمان) .نشریه آب و
خاک (علوم و صنایع كشاورزی) .جلد  ،43شماره .4
 -7كوهی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.تقوی ه ،.كنعانی ا .6499 .بررسی تغییرات عملکرد و بهرهوری آب در ارقام مختلف ذرت دانهای
( KSC 704و  )KSC 410تحت مدیریت آبیاری با روشهای آبیاری قطرهای نواری و شیاری .نشریه آبیاری و زهکشی .در نوبت
چاپ.
 -4دهقاني سانیج ح  ،.ابراهیمی م ،.رضا وردینﮋاد ،.تقیزاده قصاب ،ا .6499 .بررسی تاثیر بهبود روش آبیاری و آرایش كاشت
چغندرقند بر بهرهوری آب و راندمان آبیاری (مطالعه موردی دشت میاندوآب) .مجله تحقیقات آب و خاک ایران .در نوبت چاپ.
 -3چراغی س.ع.م ،.دهقاني سانیج ح ،.عنایتی ک ،.شجری ش .6499 .تأثیر استفاده دراز مدت از آب شور در سامانه آبیاری قطرهای
بر شوری خاک مورد مطالعه :باغهای پسته دشت سروستان -استان فارس .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،63شماره -45 .6
.73
 -8فرزام نیا م ،.میران¬زاده م ،.دهقاني سانیج ح .6495 .ارزیابی فنی و هیدرولیکی آبیاری قطرهای زیرسطحی و بررسی تأثیر
كارآیی این سامانه بر صفات رشدی درختان زیتون تحت شرایط زارعین .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع كشاورزی) .جلد ،44
شماره .839-813 .3
 -1دهقاني سانیج ح  ،.كنعانی ا ،.حاجی آقابزرگی ح .6495 .كاربرد مدل Hydrus-2Dدر بررسی تغییرات رطوبت خاک زیر درختان
پسته با سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،64شماره .6845-6839 .1
 -6دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا .6495 .تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری تحت سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی
بر توزیع رطوبت خاک در باغات پسته در یک خاک لوم شنی (مطالعه موردی :سمنان) .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع
كشاورزی) .جلد  ،44شماره .496-323 .4
 -5دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا ،.نوشادی م .6495 .بررسی تجمع امالح در خاک تحت سیستم قطرهای
زیرسطحی .مجله تحقیقات آب و خاک ایران .جلد  ،82شماره.449-486 ،7
 -9دهقاني سانیج ح  ،.نخجوانی مقدم م.م ،.فرزامنیا م ،.دهقانیان ا .6495 .بررسی كارایی و عملکرد سامانه آبیاری بارانی كالسیک
ثابت در مزارع (مطالعه موردی :استانهای اصفهان و فارس) .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،64شماره ..124-164 .4
 -62دهقاني سانیج ح ،.سالمتی ن .6496 .واكنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی .مجله تحقیقات
آب و خاک ایران .جلد  ،39شماره .996-6226 .8
 -66بیات م.ح ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح .6496 .تعیین تبخیر  -تعرق واقعی ،ضرایب گیاهی و كارایی مصرف آب سیر در
منطقه آذرشهر .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،67شماره .6679-6649 .8
 -67دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا ،.نوشادی م .6496 .اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری

قطرهای زیرسطحی (مطالعه موردی :سمنان) .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع كشاورزی) .جلد  ،47شماره .569-592 .8
 -64طباطبایی س.ح ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح .6496 .تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری ،رژیم كودی و استفاده از بذور
بوجاری شده بر كارایی مصرف آب در مزارع جو منطقهی میاندوآب .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،67شماره .841-833 .4
 -63دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا .6496 .تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر توزیع شوری در خاک تحت سیستم
آبیاری قطرهای زیرسطحی .مدیریت آب و آبیاری .جلد  ،5شماره .64-78 .6
 -68سیدان س.م ،.قدمی فیروزآبادی ع ،.دهقاني سانیج ح .6496 .بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصوالت زراعی در
استان همدان .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،67شماره .668-656 .3

3

 -61اشرف ب ،.علیزاده ا ،.موسویبایگی م ،.بنایان م ،.جبارینوقابی م ،.دهقاني سانیج ح .6496 .كمی كردن تنش ناشی از فعالیت-
های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز كرخه .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،67شماره .64-73 .6
 -66سالمتی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.دارابی ع ،.بهبهانی ل .6496 .اثرات سیستم قطرهای سطحی و زیرسطحی بر روی عملکرد كمی
و كیفی خرمای رقم زاهدی .نشریه پﮋوهشهای حفاظت آب و خاک .جلد  ،78شماره .778-732 .4
 -65قدمی فیروزآبادی ع ،.نصرتی ع.ا ،.دهقاني سانیج ح ،.جعفری ع.م ،.بهراملو ر .6496 .مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری
قطرهای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر میزان عملکرد و كارایی مصرف آب محصول سیر .نشریه آبیاری و زهکشی ایران.
جلد  ،67شماره .754-797 .7
 -69دهقاني سانیج ح  ،.كنعانی ا ،.اخوان س .6491 .ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در
سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع كشاورزی) .جلد 46،شماره 6839-6812 ،1
 -72سالمتی ن ،.دهقاني سانیچ ح .6491 .اثر مقادیر مختلف آبیاری قطرهای زیرسطحی بر عملکرد كمی و كیفی دو رقم خرمای
كبکاب و زاهدی .مجله تحقیقات آب و خاک ایران .جلد  ،35شماره .834-884 .4
 -76دهقاني سانیج ح ،.نخجوانیمقدم م.م ،.قهرمان ب .6491 .كاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمانبندی تک آبیاری گندم دیم
)مطالعه موردی در باالدست حوضه كرخه(.نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،66شماره .887-816 .3
 -77سالمتی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.دارابی ع .6491 .بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطرهای زیرسطحی بر عملکرد كمی و
كیفی دو رقم نخل خرما .نشریه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،46شماره .468-475 .4
 -74كوهی چله كران ن ،.دهقاني سانیج ح .6491 .شبیهسازی شاخص سطح برگ ذرت دانهای رقم سینگل كراس 623در شرایط
تنش خشکی .نشریه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،46شماره .354-396 .6
 -73زاهدپوریگانه ح ،رضاوردینﮋاد و ،.دهقاني سانیج ح .6491 .ارزیابی بازده كاربرد و بهرهوری سامانههای آبیاری سطحی در مزارع
منطقه نازلوچای ،دشت ارومیه .نشریه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،46شماره .158-195 .3
 -78بتوخته ف ،.میثاقی ف ،.دهقاني سانیج ح .6498 .ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیركشت بر میزان آب
برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل  .SWATنشریه حفاظت منابع آب و خاک ،سال ششم ،شماره دوم.6-64 .
 -71رمضان د ،.حسنپور اصیل م ،.صالح ر ،.دهقاني سانیج ح .6498 .بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و
غیر¬پیوندی خربزه زرد جاللی تحت تنش كم¬آبی در سیستم آبیاری قطره¬ای .مجله بهزراعی كشاورزی .جلد  ،65شماره .7
.368-342
 -76سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح .6498 .ارزیابی مزرعه مدل  Saltmedدر شبیه سازی توزیع و دینامیک آب و نمک
خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی باغ پسته .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،62شماره .167-893 .8
 -75نخجوانی مقدم م.م ،.قهرمان ب ،.داوری ک ،.علیزاده ا ،.دهقاني سانیج ح ،.توكلی ع .6498 .افزایش بهرهوری بارش برای گندم
دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در باال دست حوضه كرخه .مجله پﮋوهش آب در كشاورزی ،جلد  ،42شماره
.468-426 .4
 -79رمضان د ،.حسن پور اصیل م ،.صالح ر ،.دهقاني سانیج ح .6498 .تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد ،عملکرد ،كیفیت و كارایی
مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزۀ زرد جاللی در نظام آبیاری قطره ای .مجله علوم باغبانی ایران .جلد  ،36شماره .4
.343-376
 -42نخجوانی مقدم م.م ،.قهرمان ب ،.داوری ک ،.علیزاده ا ،.دهقاني سانیج ح ،.توكلی ع .6498 .شبیهسازی عملکرد گندم در
شرایط دیم كامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در باالدست حوضه آبریز كرخه .مجله آبیاری و زهکشی ایران.
جلد  ،62شماره .365-311 .3
 -46رضوانی م ،.دهقاني سانیج ح ،.بیات ف ،.زارع ابیانه ح .6498 .تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی
در منطقه همدان .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،62شماره .658-662 .1
 -47قدمی فیروز آبادی ع ،.دهقاني سانیج ح ،.خوشروش م ،.سیدان م .6493 .بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاههای
پمپاژ گازوئیلی .نشریه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،79شماره .466-416 .4
 -44شاهرخ نیا م.ع ،.زارع ا ،.دهقاني سانیج ح .6493 .مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطرهای مركبات درخاک با بافت
متوسط و سنگین .نشریه آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،9شماره .385-335 .4
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 -43ذونعمت كرمانی م ،.اسدی ر ،.دهقاني سانیج ح .6493 .اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره ای.
مجله پﮋوهش آب در كشاورزی ،سال بیست و نهم ،شماره 63-14 :6
 -48سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،.ترابی م .6494 .تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته تحت
شرایط آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی :شهرستان سیرجان استان كرمان) .مجله آبیاری و زهکشی ایران ،سال هشتم،
شماره 651-699 .3
 -41سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،.ترابی م .6494 .تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری
قطره ای زیرسطحی با استفاده از اختالف دمای تاج گیاه و هوا .مجله مدیریت آب و آبیاری .جلد چهارم ،شماره.674-641 :6
 -46دهقاني سانیج ح ،.ذونعمت كرمانی م ،.اسدی ر .6494 .كاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم آبیاری شیاری
و قطره ای .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،4شماره .374-379 .5
 -45دهقاني سانیج ح ،.خزایی ا ،.ذاكری نیا م .6494 .نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و كارایی مصرف آب .مجله آبیاری و زهکشی
ایران .جلد  ،5شماره .651-652 .6
 -49افالطونی م ،.اسکندری ل ،.دهقاني سانیج ح .6494 .واسنجی و تحلیل حسیاسی رفتار هیدرولیکی آب خوان در شبیه سازی
زهکش حایل دشت قزوین .تحقیقات آب و خاک ایران .جلد  ،38شماره .754-796 .4
 -32زمانیان م ،.فتاحی ر ،.دهقاني سانیج ح . 6497 ..ارزیابی عملکرد و بررسی مشکالت سامانه های خرد آبیاری درنقاط مختلف
ایران .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،6شماره .4
 -36كریمی گوغری ش ،.دهقاني سانیج ح ،.اسدی ر .6497 ..تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد ،اجزای عملکرد و كارایی مصرف
آب ارقام ذرت دانه ای در منطقه ارزوئیه .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،6شماره .3
 -37سرآبادانی تفرشی ر ،.بی همتا م ،.سادات شبر ز ،.شهبازی م ،.كرمی ا ،.نقوی م ،.نیکخواه ح ،.دهقاني سانیج ح .6497 ..اثر تنش
خشکی انتهای فصل برعملکرد وبرخی از ویﮋگی های فیزیولوژیکی چند رقم و الین جو .نشریه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد ،76
شماره .839-848 .3
 -34عباسی ع .دهقاني سانیج ح .6497 .آبیاری دقیق و تاثیر آن بر كارایی مصرف آب در باغهای زردآلو .مجله پﮋوهش آب در
كشاورزی .جلد ،76شماره .36-86 .6
 -33خزائی  ،.6ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیج ح ،.هزارجریبی ا ،.حسام م .6497 .كاربرد دستگاههای بر خط هواشناسی در مزرعه در
محاسبه نیاز آبی بههنگام ذرت و تأثیر آن بر افزایش كارایی مصرف آب در منطقه ساوه .مجله پﮋوهش های حفاظت آب و خاک.
جلد  ،72شماره .634-689 .7
 -38كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح .6496 .شاخص بهره وری آب و راهکار آتیه كشاورزی كشور .مجله راهبرد اقتصادی .جلد  6شماره
.699-744 .6
 -31حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح .6496 .ب ررسی و اولویت بندی مسائل و چالش های اقتصادی -اجتماعی و سیاست گذاری-
تشکیالتی فراروی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار در ایران .مجله آبیاری و زهکشی ایران ،جلد  ،1شماره -668 .4
.614
 -36معیری م ،.پذیرا ا ،.سیادت ح ،.عباسی ف ،.دهقاني سانیج ح .6496 ،.ارزیابی كارایی مصرف آب ذرد در دشت اوان ( مطالعه
موردی جنوب حوضه آبریز كرخه) .مجله آب و خاک -دانشگاه فردوسی مشهد.جلد  ،71شماره .6349-6435 .1
 -35اسفندیاری ص ،.دهقاني سانیج ح ،.علیزاده ا ،.داوری ک .6496 .ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت كود آبیاری با روش های
قطره ای سطحی و زیرسطحی .مجله آب و خاک ،دانشگاه فردوسی مشهد .جلد  ،71شماره .6213-6266 .8
 -39اعظمی ا ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6496 .واكاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت
فشار و عوامل موثر بر آن در استان كرمانشاه .مجله آب و خاک .جلد  ،71شماره .551-591 .3
 -82سلطانی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح .6496 .برآورد تبخیر – تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود هواشناسی در
شرایط اقلیمی مختلف .مجله آب و خاک .جلد  ،71شماره .649-639 .6
 -86كوهی چله كران ن ،.دهقاني سانیج ح ،.اسدی ر .6496 .ارتقا كارایی مصرف آب ذرت در سیستم آبیاری قطره ای نواری با پایش
رطوبت خاک در مدیریت آبیاری برای مناطق خشک .مجله آبیاری زهکشی ایران .جلد  ،1شماره .66-19 .7
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 -87دهقاني سانیج .ح . 6496 ،.عملکرد و كارایی مصرف آب ارقام مختلف ذرت دانه ای در سطوح متفاوت شوری آب در روش
آبیاری بارانی .مجله آبیاری و زهکشی ایران ،جلد  ،1شماره .83-31 .6
 -84اعظمی ا ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6492 .واكاوری نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت
فشار در استان كرمانشاه (مطالعه موردی :شهرستان سنقر) .مجله آب و خاک .جلد  ،78شماره .6676-6669 .8
 -83اعظمی ا ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع . 6492 .تحلیل رضایتمندی كشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری
تحت فشار در استان كرمانشاه ،مجله آب و خاک .جلد  ،78شماره .538 – 584 .3
 -88نخجوانی مقدم م.م ،.دهقاني سانیج ح ،.اكبری م ،.صدرقاین ح .6459 ،.اثر سطوح مختلف آب بر كارایی مصرف آب رقم ذرت
دانه ای زودرس  427در روش آبیاری بارانی .مجله آب و خاک .جلد  ،73شماره .6741-6738 .1
 -81كوثری ه ،.دهقاني سانیج،ح .لیاقت م .6459 ،.جداسازی تبخیر-تعرق به روش بیالن انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری
قطرهای زیرسطحی .مجله مهندسی كشاورزی .جلد  ،66شماره .66-51 .4
 -86علیزاده ا ،.دهقاني سانیج ح ،.موسوی م .6459 ،.تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر
افزایش كارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،3شماره .425-465 .7
-85

باغانی،ج ،.دهقاني سانیج ح ،.صدرقاین ح .6459 ،.بررسی اثر خاكپوشه پالستیکی و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد

كمی و كیفی خربزه در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،3شماره .668-656 .7
 -89اكبری م ،.دهقاني سانیج ح .میرلطیفی م .6455 .تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر بهره وری آب در كشاورزی (مطالعه موردی در
شبکه آبشار اصفهان) .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،4شماره .19-69 .6
 -12دهقاني سانیج ح ، .نخجوانی مقدم م .م ،.اكبری م . 6456 .بررسی كارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و كم
آبیاری .مجله آبیاری و زهکشی ایران .شماره  ،6جلد .66-96 .7
 -16اكبری م ،.دهقاني سانیج ح ،.حیدری ن .6456 .كاربرد سنجش از دور در برآورد سطح زیركشت ،تبخیر-تعرق و مدیریت
شبکههای آبیاری .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلد  ،7شماره .34-83 .6
 -17اكبری م ،.دهقاني سانیج ح ،ترابی ،م .6451 .بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی . SWAPمجله علوم و
صنایع كشاورزی .مجله علوم و صنایع كشاورزی .جلد  .76شماره.661-626 .7
 -14سهراب ف ،.دهقاني سانیج ح .6451 .بررسی حساسیت برآوردهای تبخیر-تعرق معادله پنمن-مانتیث-فائو به روشهای جایگزین
برای برآوردپارامترهای معادله.مجله علوموصنایعكشاورزی .جلد ،76شماره.679-632 .7
 -13دهقاني سانیج ح ، .كشاورز،ع ،.و علیزاده،ا .6465 .الگوی مصرف آب در كشاورزی .مجله علمی پﮋوهشی تحقیقات مهندسی
كشاورزی .شماره .93-67 ،63
 -6مقاالت چاپ شده در نشريات علمي و پژوهشي بین المللي
1- Dehghanisanij H., Akhavan s., Kanani E. 2020. Variation of actual corn (Zea mays L.) evapotranspiration, single and
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management. Under review.
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https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.04.002
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 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای داخلي-7
 بررسی تاثیر رژیمهای كم آبیاری بر توزیع رطوبت خاک.6495 . دهقاني سانیج ح،.م. میرلطیفی س،. حاجیراد ا،. محمدی س-6
. ایران. ساری.95  مهر. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی.نواری-در آبیاری قطره ای
 تاثیر كم آبیاری بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفه.6495 . دهقاني سانیج ح،. محمدی س،.م. میرلطیفی س،. حاجیراد ا-7
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. ایران، كرج. آبان74  و77 .كنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
 دومین. فناوری آبیاری قطرهای زیرسطحی برای آبیاری در شرایط شور.6496 . كنعانی ا،. تقیزاده قصاب ا،.  دهقاني سانیج ح-3
. ایران، مشهد. آذر72-69 .جشنواره ملی فناوری های آب با موضوع آبهای نامتعارف در دانشگاه فردوسی مشهد
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 -8زاهدپوریگانه ح ،رضاوردینﮋاد و ،.دهقاني سانیج ح .6491 .راهکارهای بهبود راندمان سامانه های آبیاری سطحی نواری با مدل
: .WinSRFR4.1سومین كنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی كشاورزی و علوم خاک ایران 77 .شهریور .تهران ،ایران.
 -1جوادی ا ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح ،.علیخانی ن .6498 .برآورد ضرایب ژنتیکی مدل  CERES-Barleyدرمزارع
جنوب حوضه آبریز ارومیه یک مطالعه موردی منطقه میاندواب .دومین كنگره سراسری در مسیر توسعه علوم كشاورزی و منابع
طبیعی 7 .اردیبهشت .گلستان ،ایران.
 -6علیخانی ن ،.میرلطیفی س.م ،.دهقانيسانیج ح ،.جوادی ا .6498 .واسنجی مدل  CERES-Wheatبا استفاده از ابزار
 GENCALCدر مزارع جنوب حوضه آبریزارومیه با استفاده از دادههای مزرعهای یک مطالعه موردی :منطقه میاندوآب .دومین
كنگره سراسری در مسیر توسعه علوم كشاورزی و منابع طبیعی 7 .اردیبهشت .گلستان ،ایران.
 -5فیروزی ع ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح ،.طباطبایی س.ح .6498 ..واسنجی دستگاه رطوبت سنج  PR2با استفاده از لوله
 .PVC32دومین كنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 3-7 .شهریور .اصفهان ،ایران.
 -9كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6493 .بررسی عملکرد و كارایی مصرف آب ذرت علوفهای در روش آبیاری قطرهای
سطحی و زیر-سطحی .كنفرانس مهندسی آب .تهران 78 .و  71مهر.
 -62كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6493 .ارتباط بین شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برای محصول ذرت علوفهای.
اولین كنگره آبیاری و زهکشی .مشهد74 .و 73اردیبهشت.
 -66كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6493 .برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی پایه ذرت علوفهای در سیستم آبیاری قطرهای
زیر سطحی .اولین كنگره آبیاری و زهکشی .مشهد74 .و 73اردیبهشت.
 -67كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6493 .برآورد نیاز آبی ذرت علوفهای با استفاده از ضرایب گیاهی یکجزیی و دو
جزیی و مقایسه آن با داده-های الیسیمتری .93 .كرمان 4 .تا  8شهریور.
 -64دهقاني سانیج ح ،.بتوخته ف .6493 .نگاهی به تجربه كشورهای هندوستان ژاپن كره جنوبی و آمریکا در مدیریت هوشمند
آبیاری تحت فشار .نشست تخصصی توسعه روش های آبیاری نوین در خوزستان .آبان.
 -63سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،ترابی م .6494 .تحلیل سطح ویﮋه و بیو ماس برگ تحت تاثیر دورهای مختلف
آبیاری باغات پسته تحت سیستم آبیاری قطره ای .دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .كرج 75 .مهر.
 -68فخری م ،.فرزانه م.ر ،.دهقاني سانیج ح .6494 .ارزیابی چهارچوب بررسی تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر خصوصیات
خشکسالی كشاورزی .دومین همایش سراسری كشاورزی و منابع طبیعی .تهران 76 .مهر.
-61سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،ترابی م .6494 .ارزیابی همبستگی بین مقادیر رطوبت خاک و شاخص تنش آب گیاه
پسته در خاک سیلت لوم .همایش ملی پسته ایران .كرمان 9 .و  62شهریور.
دهقاني سانیج ح . 6496 .بررسی امکان استفاده از پساب در سیستم های آبیاری تحت فشار .همایش بازیافت و استفاده
-66
از پساب ها (راهکارها و كاربردها) فرهنگستان علوم ایران .تهران 64 .مهر.
 -65كوهی ن ،.دهقاني سانیج ح .6496 .بررسی مدیریت بهره برداری در سامانه های اجرا شده آبیاری زیرسطحی در باغات پسته
استان كرمان .چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار 66 .مهر .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
كشاورزی .كرج .ص .64-73
 -69اكبری م ،.دهقاني سانیج ح . 6496 .نقش مدیریت بهره برداری از سیستم كنترل مركزی در بهبود و توسعه روش های آبیاری
قطره ای .چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار 66 .مهر .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.
كرج .ص .46-83
 -72خزائی ا ،.دهقاني سانیج ح .عباسی ع .ذاكری نیا م .حسام م .6496 .نقش آبیاری دقیق در مدیریت بهره برداری و كارایی
مصرف آب .چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار 66 .مهر .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.
كرج .ص .99-625
 -76دست پرچین ب ،دهقاني سانیج ،ح ،.قهرمان ن ،.لیاقت ع .6496 .برآورد نیاز آبی توت فرنگی (رقم كاماروسا) در شرایط
گلخانه .اولین همایش ملی توت فرنگی ایران ایران دانشگاه كردستان 62-66 .خرداد.
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 -77دست پرچین ب ،قهرمان ن ،.دهقاني سانیج ،ح.لیاقت ع .6496 .كاربرد تشت تبخیر كالس  ،Aقطر كاهش یافته ،آتمومتر در
مدیریت آبیاری توت فرنگی در گلخان ه هیدروپونیک .دومین كنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای .محالت63-68 .
شهریور
 -74خزائی ا ،.ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیج ح ،.هزارجریبی ا ،.حسام م .6496 .ارزیابی اختالف بین شرایط هواشناسی حاكم بر
مزرعه با آمار ایستگاه هواشناسی وتاثیر آن بر روی نیاز آبی گیاه .سومین همایش ملی مدیریت منابع آب .ساری  72-76شهریور
 -73خزائی ا ،.ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیج ح ،.هزارجریبی ا ،.حسام م .6496 .ارزیابی عملکرد دستگاه سنترپیوت در شرایط كاربرد
آن در دشت لویین ساوه و ارائه راهبردهای كاربردی برای ارتقاء بهر وری آب .سومین همایش ملی مدیریت منابع آب .ساری
 72-76شهریور.
 -78خزایی الف ،.ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیح ح .6496 .كاربرد دستگاه های اتوماتیک هواشناسی در خودكارسازی آبیاری و تاثیر
بر كیفیت محصول اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 62-9 .خرداد-كرج
-71نخجوانی مقدم ،م .دهقاني سانیج ،ح .صدرقاین ،ح .اكبری ،م .6459 .اثرات كاربرد آب شور بر عملکرد ذرت دانهای در روش
آبیاری بارانی ،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز67 -62 .اسفند.
 -76اعظمی ع ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح .6459 .عوامل موثر بر پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار در استانهای غرب
كشور .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -75عباسی ع ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6459 .استفاده از دادههای بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری و اثر آن
بر افزایش كارآیی مصرف آب در باغات زردآلو .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی
و مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -79اسفندیاری ص ،.دهقاني سانیج ح ،.علیزاده ا ،.داوری ک .6459 ،.اثر سیستمهای آبیاری قطرهای (سطحی -زیرسطحی) و
كودآبیاری بر توسعة ریشة  .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.
كرج 76 .بهمن
 -42حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح .1383 .مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهرهبرداری در روشهای آبیاری
تحت فشار .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج76 .
بهمن
 -46صدرقاین ح ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم،م.م بررسی مسا ئل بهرهبرداری و پایش سیستمهای آبیاری تحت فشار و ارایه
راهکارهای الزم .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج.
 76بهمن
 -47جنانی ع ،.سهرابی ت ،.دهقاني سانیج ح .1383 .مطالعات تکمیلی بر روی امکان كاربرد لولههای تراوا در روش آبیاری زیر
سطحی .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -44اشرفی ش ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم،م.م .6459 .مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت تکنولوژیهای نوین آبیاری.
سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -43دهقاني سانیج ح .گرجی ع 76(6459 .مهر) .كاربرد لوله ها و اتصاالت پی وی سی در كشاورزی و روشهای آبیاری تحت فشار
(پتانسیل ها و محدودیت ها) .اولین سمینار تخصصی لوله و اتصاالت  ، U-PVCTكیفیت ،محیط زیست .تهران.
 -48كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح 7-3(6459 .مرداد) .بهره وری آب كشاورزی شاخصی برای كشاورزی پایدار .یازدهمین كنگره
علوم زراعت و اصالح نباتات ایران .ماه دانشگاه شهید بهشتی – تهران.
-41دست پرچین ب ،قهرمان ن ،دهقاني سانیج ح ،لیاقت ع  .6459برآورد نیاز آبی توت فرنگی و ضریب تشت از تبخیر قطر  12و
 72سانتیمتر در محیط گلخانه تحت شرایط هیدروپونیک .چهارمین همایش منطقه ای یافته های پﮋوهشی كشاورزی (غرب
كشور) .دانشگاه كردستان 77-74 .اردیبهشت.
 -46دهقاني سانیج ح 62(6455 .اسفند) .بررسی مسایل لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار در
ایران .همایش بین المللی لوله های پالستیکی .پﮋوهشکده پلیمرو پتروشیمی ایران.
 -45كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح 8-1(6455 .اسفند) .اصالح سیاست و ساختار در آب هنری امکان پذیر .دوازدهمین همایش
كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران .تهران.
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 -49اكیری ،م .زارعی ،ق .دهقاني سانیج ح 76-69( 6455 .بهمن) .برآورد تبخیرتعرق گیاه گندم در شرایط مختلف كمی و كیفی
آب آبیاری .دهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر .دانشگاه شهید باهنر كرمان.
 -32كوثری ه ،.دهقاني سانیج ح ،.میرزایی ف ،.لیاقت ع 76-69( 6455 ،.بهمن) .مروی بر روشهای جداسازی تبخیر و تعرق.
دهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر .دانشگاه شهید باهنر كرمان.
 -36دهقاني سانیج ح ،.كشاورز ع 68( 6455 .بهمن) .بررسی اجرایی كردن و به هنگام سازی سند ملی آب كشور .همایش
پایداری كمی و كیفی منابع آب كشور .فرهنگستان علوم .تهران.
 -37دهقاني سانیج ح 5-9(6455 .بهمن) .كم آبیاری و بهره وری مصرف آب كشاورزی .اولین همایش تنش های محیطی در علوم
كشاورزی .دانشگاه بیرجند.
 -34كوثری ه ،.دهقاني سانیج ح ،.میرزایی ف ،.لیاقت ع 5-9(6455 ،.بهمن) .اندازه گیری تبخیر از سطح خاک در روش آبیاری
قطره ای سطحی و زیرسطحی به روش بیالن انرژی نسبت بوون .اولین همایش تنش های محیطی در علوم كشاورزی .دانشگاه
بیرجند.
 -33مامن پوش ع ،.دهقاني سانیج ح 75(6455 .مهر) .كاربرد مدل بولین به منظور مکان یابی مناطق مستعد اجرای طرح های
آبیاری تحت فشار با استفاده از سیستم  GISو اثرات توسعه آن بر روی منابع آب زیر زمینی .دومین سمینار ملی توسعه پایدار
روشهای نوین آبیاری .كرج-ایران.
 -38اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 5-62(6455 .بهمن) .كاربرد سنجش از دور در مدیریت شبکه های آبیاری .همایش ملی مدیریت
شبکه های آبیاری و زهکشی .اهواز-ایران.
-31اكبری.م ،.دهقاني سانیج ،ح .میرلطیفی ،م 74-78( 6456 .مهرماه) .تاثیر اصالح تقویم آبیاری بر بهروری آب در كشاورزی.
سومین كنفرانس مدیریت منابع آب ایران
 -36اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 7( 6451 .اسفند) .نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میکرو .اولین سمینار طرح
ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار
 -35دهقاني سانیج ح 7( 6451 .اسفند) .معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار . .اولین سمینار
طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار
 -39نخجوانی مقدم م ،.دهقاني سانیج ح ،.حیدری ن 7( 6451 .اسفند) ،.اعمال كم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای و اثرات آن
بر افزایش كارایی مصرف آب محصوالت ردیفی .اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار
 -82احمدزاده ک ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح 7( 6451 ،.اسفند) ،.ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد یک سیستم آبیاری
قطره ای (مطالعه موردی -منطقه حسن آباد شهرری) . .اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار
 -86نخجوانی مقدم م ،.صدرقاین ح .دهقاني سانیج ح 7( 6451 .اسفند) ،.كاربرد سیستم آبیاری قطره ای بر بهبود كارایی مصرف
آب محصوالت ردیفی .اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار
 -87دهقاني سانیج ح 65-61( 6451 .بهمن) .مقایسه دو روش بیالن انرژی برای جدا سازی شدت انرژی در سطح مزرعه .كرمان
دانشگاه شهید باهنر.
 -84سهراب ف ،.دهقاني سانیج ح 65-61( 6451 .بهمن) .بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو-پنمن-مانتیث برای اقلیم های
مختلف در مقایسه با سایر مدل ها .كرمان دانشگاه شهید باهنر.
 -83دهقاني سانیج ح ،.حیدری ن ،.اكبری م 8-7( 6451 .بهمن) .چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و یافتههای تحقیقاتی
در سیاستگذاریهای بهینهسازی مصرفآبكشاورزی .اولین همایش سازگاری با كمآبی .تهران.
 -88دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم ،م.م ،.سهراب ف 8-7( 6451 .بهمن) .كم آبیاری و ارتقاء كارایی مصرف آب كشاورزی.
اولین همایش سازگاری با كم آبی .تهران.
-81اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 8-7( 6451 .بهمن) .تاثیر تغییرات كمی و كیفی آب آبیاری بر بهرهوری آب در كشاورزی .اولین
همایش سازگاری با كم آبی .تهران.
 -86حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح ،.حسین زاده ا 8-7( 6451 .بهمن) .نگرشی بر فعالیت ها و اقدامات صرفه جویی آب و سازگاری
با كم آبیاری در كشورهای مختلف جهان .اولین همایش سازگاری با كم آبی .تهران.
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 -85دهقاني سانیج ح ،.زارعی ،ق .حیدری ،ن 71( 6451 .مهر) .بررسی مدیریت آبیاری و كارایی مصرف آب در گلخانه ها و مسایل
و چالشها .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
 -89اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 71( 6451 .مهر) .اصول طراحی ،برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو در
گیاهان گلخانه ای .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
-12دهقاني سانیج ح .و اكبری م 4( 6451 .خرداد) .اتوماسیون و كاربرد حسگرهای دی الکتریک در سیستم آبیاری قطره ای .اولین
كارگاه فنی اتوماسیون خودكارسازی) سامانه های آبیاری تحت فشار .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ،دفتر بهبود و توسعه روشهای
آبیاری ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
 -16اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 4( 6451 .خرداد) .نقش خودكارسازی در بهبود و توسعه روشهای آبیاری قطره ای .كمیته ملی
آبیاری و زهکشی ،دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
 -17دهقاني سانیج ح .نخجوانی مقدم م 3-4( 6458 .بهمن) .كاربرد شاخص كارایی مصرف آب و تابع عملکرد در تعیین الگوی
كشت با هدف افزایش كارایی مصرف آب .دومین كنفرانس مدیریت منابع آب ایران .دانشگاه صنعتی اصفهان.
 -14دهقاني سانیج ح 63( 6458 .شهریور) .تجمع شوری در خاک تحت شرایط كاربرد آب شور با روش آبیاری قطرهای .كارگاه
فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک :چالشها و راهبردها .انجمن آبیاری و زهکشی .دانشکده كشاورزی ابوریحان.
 -13دهقاني سانیج ح .و اكبری م 7( 6458 .آذر) .بررسی نقش مدیریت آبیاری بر عملکرد سیستم های آبیاری قطرهای .دومین
كارگاه فنی خرد آبیاری :چشم انداز و توسعه .كمیته ملی آبیاری و زهکشی ،دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری ،موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
 -18حیدری ن ،.كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح( 6453 .خرداد ماه) مدیریت مصرف بهینه آب كشاورزی در ایران با در نظر گرفتن
خشکی و خشکسالی .دومین كنفرانس روشهای پیشگیری از اتالف منابع ملی .فرهنگستان علوم .ص .661-624
 -11اكبری م .دهقاني سانیج ح 78( 6454 .بهمن) .ضرورت توسعه كمی و كیفی روش های آبیاری بارانی در ایران .اولین كارگاه
فنی آبیاری بارانی (توانمندی ها و چالش ها) ،كرج .كمیته ملی آبیاری و زهکشی تهران ،دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری،
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.
 -16دهقاني سانیج ح 9( 6469 .تیر) .آبیاری میکرو در زراعتهای سبزی و صیفی و زراعتهای ردیفی .كارگاه آموزشی آبیاری
میکرو .كمیته ملی آبیاری و زهکشی تهران.
 -15دهقاني سانیج ح ، .كشاورز،ع ،.علیزاده،ا  .6465 .مقاله روش شناسی در سند ملی الگوی مصرف بهینه آب در كشاورزی.
هفتمین سمینار سراسری كاهش تبخیر 62-67 ،اسفند .كرمان.
 -19دهقاني سانیج ح ،.رحیمزادگان ر .6461 .بررسی مسایل و مشکالت وسایل مورد استفاده در سیستمهای آبیاری تحتفشار
(ساخت داخل كشور) .اولین سمینار نقش صنعت در توسعه كشاورزی 69-72اردیبهشت ،اصفهان.
-62

دهقاني سانیج ح ،.رحیم زادگان ر .6468 .مقاله ارزیابی و كالیبره نمودن آبپاش  MZ-30ساخت داخل كشور .دومین كنگره
ملی مسایل آب و خاک كشور 76-42بهمن.

 -66دهقاني سانیج ح ،.رحیمزادگان ر .6468 .ارزیابی سیستمهای آبیاری تحت فشار تولید شده در ایران .اولین سمینار نقش
صنعت در توسعه كشاورزی .اصفهان،ایران ،ص .776-747
 -8مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللي
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January, Aurangabad, Maharashtra, India.
2- Dehghanisanij H., Taghizadehghasab A. 2019. Feasibility study on UPVC pipe and fitting application in pressurized
irrigation system and water supply in agricultural project. 9th international micro irrigation conference (9IMIC) 16-18
January, Aurangabad, Maharashtra, India.
3- Dehghanisanij H., mirlatifi M., reza verdinejad V., batoukhteh F., soleymani roozbahani M., ahmadi mamagani Y.
2019. Improving agricultural water productivity through rural community participation and improvement of farmers
farmland management (case study: urmia lake basin). 3th world irrigation forum (wif3), 1-7september 2019, bali,
Indonesia.
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Akbari M., Dehghanisanij H. 2010. The role of modeling in integrated water management (A case study in Zayandeh
Rud Basin). 4th international conference on water resources and arid environments (ICWRAE). 5-8 December. Riyadh,
Saudi Arabia.
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8-9 October. Yogyakarta, Indonesia.
Keshavarz A., Dehghanisanij H. 2008. Assessing policies and institutional arrangement in KRB. 2nd Int. Forum on
Water and Food. Nov 10-14. Addis Ababa-Ethiopia.
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 -3گزارشات بین المللي:
1- Keshavarz A., Dehghanisanij H., Ahmed, M.A., Oweis, T., 2012. Assessing policies and institutional arrangements
in Karkheh River Basin. ICARDA. CGIAR, CPWP Program. Report No. 10. 92 pp. ISBN: 92-9127-272-8.
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A compendium of review paper, ICARDA, Aleppo, Syria, 43-56.

 -11نشريات ترويجي
-6

ناصری ا ،.دهقاني سانیج ح .6491 .راهنمای مدیریت آبیاری ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی مغان .نشریه ترویجی.

-7

دهقاني سانیج ح .6461 ،.شرایط بهینه كاربرد آبپاش ام-زد  42ساخت داخل كشور.

-4

اكبری م ،.صدرقاین ح ،.دهقاني سانیج،ح ،.زارعی ق .6459 .بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو .نشریه شماره .78

-3

اسالمی ا ،.كوهی ن ،.دهقاني سانیج،ح .6459 .ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی كم  .LEPAنشریه شماره .48

-8

صدر قاین .ح .دهقاني سانیج ح .6456 .استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تیپ در مزارع چغندرقند .نشریه شماره .8

-1

حیدری .ن .دهقاني سانیج ح .6451 .اولویت های تحقیقاتی كاربردی آبیاری و زهکشی .نشریه شماره .51/6136

 -11برگزاری کارگاه آموزشي ،هفته انتقال يافتهها ،روز مزرعه
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6493

6493

68

هماندیشی مدیریت خشکسالی

6493

6493

61

كارگاه فنی ارتقاء كاربرد سیستمهای نوین آبیاری در استان كرمان

96/67/63

6496/67/63

66

سخنرانی با عنوان كارگاه آموزشی آبیاری و انرژی

96/66/71

6496/66/71

92/25/65

6492/25/65

6492/25/62

6492/25/62

6459/25/66

6459/25/66

76

سخنرانی با عنوان دوره آموزشی آشنایی با مدل Aquacrop

6455/67/68

6455/67/61

77

برگزاری هفته انتقال یافتههای آبیاری

6455/26/72

6455/26/72

74

سخنرانی با عنوان در دوره آموزشی كاربرد اتوماسیون در سامانههای آبیاری

6456/21/27

6456/21/24

73

سخنرانی با عنوان روشهای آزمون ماشینها و تجهیزات

6456/66/42

6456/67/26

78

سخنرانی دركارگاه آموزشی راهکارهای بهبود مصرف آب در شرایط خشکسالی
كارگاه هماندیشی و آموزشی مشاورین و دستاندركاران ترویجی آبیاری تحت
فشار

6456/24/66

6456/24/66

6456/67

6456/67

76

برگزاری كارگاه آموزشی تخصصی روشهای آزمون ماشینها و تهیزات

6456/66/42

6456/67/26

75

سخنرانی با عنوان مدیریت سیستمهای آبیاری قطرهای در برنامه "هفته انتقال
یافتههای تحقیقاتی بخش آبیاری تحت فشار"

6451/66/76

6451/66/76

79

سخنرانی در كارگاه آموزشی سیستمهای آبیاری و مدیریت آنها

6451/26/75

6451/25/78

42

سخنرانی علمی با عنوان كاربرد آب های شور در روش آبیاری قطرهای

6453/25/73

6453/25/73

46

سخنرانی در كارگاه آموزشی با عنوان خشکی و خشکسالی

6453/28/69

6453/28/72

65
69
72

71

كارگاه آموزشی اتوماسیون در برنامهریزی آبیاری روش های تحت فشار:
دستاوردها ،چالشها ،راهکارها و برنامهریزی تحقیقاتی
سخنرانی با عنوان آبیاری دقیق در كشاورزی آبی در برنامه انتقال یافتههای
آبیاری
سخنرانی با عنوان كاربرد آبیاری دقیق در افزایش بهرهوری آب در برنامه "هفته
انتقال یافتههای آبیاری و ماشینهای كشاورزی"

 -12ثبت اختراع:
 -6سایکرومتر تهویهدار ترموكوپلی .سازمان ثبت مالکیتهای صنعتی .دارای شماره ثبت  17398مورخ .6455/9/79
 -13تشويقات علمي:
1- Problem owner for the final round of the World Water Challenge. Korea Water Forum. 2018.
2- Award for Selection of IRNCID as the best National Committee of ICID between 80 Countries. Deputy of Ministry
of Energy. 2017.

 -4پﮋوهشگر برگزیده وزارت جهاد كشاورزی .6455
4- The JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign researchers (Sep, 2005) Japan Society for the Promotion of Science.
5- Monbusho Scholarship (Oct, 2001- Sep, 2004) Ministry of Education, Science, Sports and Culture, Japan.

 -1مطلوب بودن فعالیتهای پﮋوهشی و علمی .معاون وزیر و ریس سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی.6465.
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 -6مطلوب بودن فعالیتهای پﮋوهشی و علمی .معاون وزیر و ریس سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی.6461.
 -14عضويت در مجامع علمي
 -6رئیس كار گروه تخصصی سیستمهای پایدار آبیاری در مزرعه ،كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،آذر 6491-6493
 -7عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی ایران6458-6497 .
 -4عضو كار گروه تخصصی سیستمهای آبیاری در مزرعه ،كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،آذر .6459-6465
 -3عضو كارگروه تخصصی سیستمهای آبیاری در مزرعه ،در كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران6453-6497.
 -8عضو كارگروه تخصصی استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت كشاورزی ،در كمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
.6453-6497
 -15عضو هیات تحريريه مجالت علمي پژوهشي:
 -6سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی ترویجی مدیریت آب در مزرعه از .6493
 -7عضو هیات تحریریه مجله علمی پﮋوهشی آب و آبیاری .از .6493
 -4عضو هیات تحریریه مجله علمی پﮋوهشی تحقیقات مهندسی كشاورزی6451 -92 .
 -3عضو هیات تحریریه مجله علمی پﮋوهشی آبیاری و زهکشی ایران .از.6458
 -8عضو هیات تحریریه مجله ..Agriculture, Biotechnology and Ecologyاز سال  .7225-7263فرهنگستان علوم چین.
 -16دبیر علمي همايش های علمي:
 -6سومین سمینار ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار6459 .
 -7دومین سمینار ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار6455 .
 -4اولین كارگاه فنی كاربرد اتوماسیون درسامانههای آبیاری6456 .
 -3اولین سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار6451 .
 -8اولین كارگاه فنی ارتقاء كارایی مصرف آب با كشت محصوالت گلخانهای6451 .
 -1عضو دبیرخانه دومین كنگره ملی مسایل آب و خاک كشور  76-42بهمن .6468
-17مقاالت چاپ شده در نشريات علمي و فني
-6

كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح .6496 .شاخص بهرهوری آب و راهکار آتیه كشاورزی كشور .6496 .راهبرد اقتصادی-پﮋوهشکده
تحقیقات راهبردی .شماره .6

Dehghanisanij, H., Moayeri M., 2008. Overview of crop water productivity in irrigated agriculture in lower Karkheh
River Basin. A Compendium of review papers. ICARDA. 43-54.

-4

2-

دهقاني سانیج.ح .6496 .معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار .مجله آب و آبیاری.
شماره.6

-3

اكبری م ،.دهقاني سانیج ح .6496 .نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میکرو .مجله آب و آبیاری .شماره .4

-8

كوثری ه ،.دهقاني سانیج ح .6455 .مروی بر روشهای جداسازی تبخیر  -تعرق .مجله آب و آبیاری.81-89 .

-1

دهقاني سانیج ح .6492 .آب مغناطیسی ،اقسانه ،جادو یا علم مورد قبول .مجله آب و آبیاری .شماره .62

-6

حیدری ن ،.دهقاني سانیح ح .6492 .مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت وبهرهبرداری درروشهای آبیاری تحت
فشار .مجله آب و آبیاری .شماره .6

-5

صدرقاین ح ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم م .6492 .بررسی مسایل بهرهبرداری و پایش سیستمهای آبیاری تحت فشار و
ارائه راهکارهای الزم .مجله آب و آبیاری .شماره .8

-9

اكبری م ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم م .6492 ..مسایل و راهکارهای بهبود انطباق تکنولوژیهای نوین آبیاری .مجله آب
و آبیاری .شماره .8
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 -62اشرفی ش ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم م .6492 .مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت تکنولوژیهای نوین آبیاری .مجله
آب و آبیاری .شماره .8
 -66دهقاني سانیج ح ،.كشاورز ع .6459 .بررسی نحوه ی اجرایی كردن و به هنگامسازی سند ملی آب كشور .مجله آب و آبیاری.
شماره .7
 -67دهقاني سانیج،ح .حیدری،ن .و اكبری ،م .6456 .سیاستگذاریهای بهینهسازی مصرف آب كشاورزی .6456 .مهراب.
اردیبهشت.
 -64دهقاني سانیج،ح .6453 .بهبود مدیریت آبیاری درروش آبیاری قطرهای تحت شرایط كاربردآب شور .نشریه كشاورزی و غذا.
شماره.3
 -63دهقاني سانیج،ح .و رحیم زادگان،ر .6461 .مشکالت آبیاری تحت فشار ،بررسی مسایل و مشکالت وسایل مورد استفاده در
سیستمهای آبیاری تحت فشار ،ساخت داخل كشور .مجله آب-خاک-ماشین ،شماره  42و .46
 -18پاياننامه دانشجويي:
 -6طباطبایی .ح .6498 .تاثیر تغییر ابعاد مزرعه ،شیوه خاكورزی و نوع بذر بر راندمان مصرف آب گیاهان گندم  ،جو و چغندرقند.
دانشگاه تربیت مدرس .استاد راهنما.
 -7علیخانی .ن .6498 .ارزیابی مدل  CSM-CERES-WHEATدر شبیهسازی رشد گندم در منطقه میاندوآب و منطقه مهاباد.
دانشگاه تربیت مدرس .استاد راهنما.
 -4جوادی .ا.ن .6498 .ارزیابی مدل  CERES-Barleyبرای شبیهسازی جو در منطقه میاندوآب .دانشگاه تربیت مدرس .استاد
راهنما.
 -3كنعانی .ا .6493 .ارتقاء مدلهای برآورد تبخیر  -تعرق در سیستمهای آبیاری نقطهای با آبدهی مستمر .دانشگاه همدان .استاد
مشاور.
 -8بتوخته .ف .6493 .برآرود آببرگشتی در سیستمهای مختلف آبیاری با استفاده از مدل  .SWATدانشگاه زنجان .استاد مشاور.
 -1سیفی .ا .6493 .مدیریت شوری خاک و اكسیﮋن كودآبیاری باغات پسته تحت آبیاری قطرهای زیرسطحی .دانشگاه تربیت مدرس.
استاد مشاور.
 -6حاجی بزرگی .ح.ر .6493 .مدیریت آبیاری و كنترل شوری خاک در آبیاری قطرهای زیرسطحی .دانشگاه شیراز .استاد مشاور.
 -5غفاری .6493 .مطالعه مشخصات هیدرولیک برای اندازه متوسط آبپاش ها در سیستم آبیاری بارانی .دانشگاه شیراز .استاد راهنما
 -9اصنافی.م .6497 .مدیریت آبیاری زراعت گوجهفرنگی در گلخانه .دانشگاه شیراز .استاد راهنما
 -62اسفندیاری .ص .6497 .ارزیابی اثر كودآبیاری تحت سامانههای آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی بر توسعهی ریشه ،عملکرد
و تبخیروتعرق گیاه ذرت .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد مشاور.
 -66خزاعی .ا.6496 .كاربرد اتوماسیون در مصرف آب در مزرعه ،با توجه به دادههای اقلیمی .دانشگاه گرگان .استاد راهنما.
 -67عباسی .6492 .6 .تأثیر آبیاری قطرهای اتوماتیک بر عملکرد زردآلو و راندمان مصرف آب آبیاری در مقایسه با آبیاری سطحی در
كرج ..دانشکده كشاورزی ارمنستان .استاد راهنما.
 -64حجازی .غ.ر .6492 .مقایسه اسپرینکلرهای روتاری  ،اسپری -هد و  LDNدر سیستم آبیاری سنترپیووت (مطالعه موردی :شبکه
آبیاری دشت قزوین) .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -63سلطانی .ا .6459 .برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از دادههای محدود آب و هوا تحت شرایط مختلف اقلیمی .دانشگاه تربیت
مدرس .استاد راهنما.
 -68دست پرچین .م .6459 .نیاز آبی و آبیاری زراعت توتفرنگی در محیط گلخانه .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -61كوثری .ه .6455 .بررسی بیالن انرژی سطح خاک به منظور برآورد تبخیر  -تعرق و اجزای آن در سیستم آبیاری قطرهای سطحی
و زیرسطحی .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -66موسوی.م .6456 .ارزیابی تاثیر اجرای خودكارسازی آبیاری بر عملکرد و كارآیی مصرف آب ذرت علوفهای ( مطالعه موردی منطقه
كرج) .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد راهنما.
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 -65احمدآلی.خ .6456 .ارزیابی سیستم آبیاری قطرهای در شرایط كاربرد آب شور و بررسی كنترل گرفتگی قطرهچکانها تحت
مدیریتهای مختلف اسیدشویی و آب مغناطیسی .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -69امیری.ا . 6458 .بررسی میدانی صریب یکنواختی پخش آب تحت آبیاری بارانی با استفاده از اندازهگیریهای رطوبت خاک و
مقایسه آن با روش  Catch Can.دانشگاه تهران .استاد مشاور
 -72سید محمدی،ح .6452 .ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری قرقرهای .پایان نامه دانشجویی در مقطع فوقلیسانس دانشگاه تربیت
مدرس .استاد مشاور.
 -13پستهای سازماني
-6
-7
-4
-3
-8
-1
-6
-5
-9

عضو هیات علمی دیسیپلین آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی 6468 ،تاكنون.
رئیس بخش تحقیقاتی -بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوین آبیاری .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،تیر
 6451تا آذر .6494
سرپرست مركز تست و آزمون ماشین های كشاورزی و تجهیزات آبیاری -مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی-6459 ،
.6455
معاون بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،خرداد .6453
سرپرست گروه آبیاری و زهکشی و رئیس بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
كشاورزی ،آبان .6469
رئیس بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،شهریور .6469
سرپرست بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوین آبیاری و بخش تحقیقاتی آبیاری و زهکشی ،بهمن .6465
معاون بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی  .مهر .6461
كارشناس تحقیقاتی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،فروردین .6467

 -21سوابق اجرايي:
-6
-7
-4
-3
-8
-1

عضو كمیته آب مركز مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ایران  6493تاكنون
معاونت علمی فناوری ریاست حمهوری 6493 ،تاكنون.
عضو كمیته آب معاونت علمی فناوری ریاست حمهوری 6493 ،تاكنون.
دبیر كمیته راهبردی آب سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی6494/6/42 ،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .سند فناوری آب .كمیته نگارش.6497-6496.
نماینده سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی در پروژههای ایکاردا در كرخه.6496-6497 .
78-

Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 November 2013, Tehran. Iran
Scientific Planning Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems for North Africa
and West Asia (NAWA), Hammamet, Tunisia. 26-28 July 2013.
9- Launch Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems (CRP1.1). 21-23 May,
2013, Amman, Jordan.
10- The Regional Inception Workshop North Africa &West Asia, 7-10 May, 2012, Rabat, Morocco.
11- CRP1.1 iIRT Workshop, April 9-12., 2012, Rabat, Morocco.

-67
-64
-63
-68
-61
-66
-65

عضو كمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.6451-6497 .
عضو كمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.6451-6497 .
عضو شورای انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.6453 ،
عضو كمیته تدوین برنامه سوم .آبان .6466
دبیر و عضو كمیته بررسی ،تصویب ،نظارت و اجرای طرحهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،مرداد
.6466
نماینده سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی در تدوین سند ملی آب (نیاز آبی-الگوی كشت -راندمان آبیاری)-6465 .
.6461
دبیر و عضو كمیته تحقیقات روشهای آبیاری تحت فشار وزارت كشاورزی مرداد.6468
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 شرکت در دورههای آموزشي-21
1- International Training workshop on Water Accounting: Concepts and Tools. 23-26 Feb 2019. FAO.
Tehran/Ahvaz.
2- Participation in 8th World Water Forum. Brazil. 18-23 March. 2018.
3- Participation in 23rd International Congress on Irrigation and Drainage. Mexico City, Mexico. 8-14 October
2017.
4- Role Play on globalization of water management. 29-30 April. 2017. University of Twente.
5- Innovation on Water Resource management. 22-26 July. 2017. Asian Productivity Organization. Tehran. Iran.
6- Innovation on Water Resource management. 22-26 July. 2017. Asian Productivity Organization. Tehran. Iran.
7- Participation in 7th World Water Forum. Daegu EXCO, Gyeongju HICO. Korea. April 12-17, 2015.
8- Participation in first Irrigation Forum. Mardin Turkey. 29 Sep-5 Oct 2013.
9- Participation and presentation in Sustainable Management of Soil and Water Resources Workshop. CRDF
Global, USA. 12-18 Sep 2013.
10- CGIAR Research Program on “Integrated Agricultural Production Systems for Improved Food Security and
Livelihoods in Dry Areas”, CRP1.1 planning meeting. Irrigation system in Japan. JAICA. 14 June 2011.
11- International Visitor Leadership Program Project "Water and Soil Management". USAD, USA. 27 July-17 June 2009

.

12- Integrated Agricultural Research for Development (IAR4D), Innovation Systems Approach and Innovation
Platform (IP) for Improved Impact. 12-16 January 2014. Icarda, Amman, Jordan
13- Advance International Training Programme in Transboundary Water Management in Euphrates-Tigris region.
16-27th Janoury 2011, SIWI, Syria.
14- FAO Regional workshop on Planning Investment in Water for Agriculture and Energy in The Middle East.
Esfahan Iran. 7-9 May, 2012.
15- Irrigation system in Japan. JAICA. 14 June 2011.
16- International Training Course on Desertification and its Control for Developing Countries. 11-25 Sep. CAREERI
China.
17- Water Management in the DRY Areas with Special Focus Water Productivity. 3-13 Dec 2007. ICARDA.

. پﮋوهشکده مهندسی جهاد كشاورزی.6458  آذر75 . نظارت و ارزیابی پروژه های تحقیقاتی-65
19- National Strategy and action plan on drought preparedness, management and mitigation in the agricultural sector.
FAO-IRAN August 10-11, 2005. Karaj.

.6453  شهریور4  مرداد لغایت79 .كود و آبیاری در گلخانه
.6458  مرداد72  لغایت69 .خشکی و خشکسالی
 مركز آموزش.6453  اردیبهشت63  لغایت67 HYDRUS-1D حركت آب و امالح در خاک و شبیهسازی آب با استفاده از مدل
.كشاورزی – كرج
.. پﮋوهشگاه صنعت نفت6465  شهریور61  لغایت64 .تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب
. كمیته ملی آبیاری و زهکشی6461  اذر72 روشهای كاربردی برآورد نیاز آبی گیاهان
2526-

-72
-76
-77
-74
-73

Improving on-form water-use efficiency. 3-14 May 1998. ICARDA.
Data analysis and presentation and scientific writing. 2-17 July 1997. Karaj, Iran.

، سازمان تحقیقات،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی6464  دی76  لغایت66  تحقیقات مهندسی آبیاری و آبادانی-76
.آموزش و ترویج كشاورزی
 ریاضی در تحقیقات- استنتاج تشریحی حاصل از محاسبات آمار، شیوه نگارش متون علمی، موضوع یابی در تحقیقات كشاورزی-75
 آموزش و ترویج، سازمان تحقیقات،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی6464  بهمن1  دی لغایت75 . علمی – كاربردی
.كشاورزی
 آموزش و ترویج، سازمان تحقیقات، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی6464  دی6  آذر لغایت69  آمار مهندسی-79
.كشاورزی
)همکار- پروژههای پژوهشي (مجری مسئول – مجری-22
تاریخ خاتمه

تاریخ شروع

6324/26/26

6495/26/26

6499/26/26

6494/26/26

عنوان

ردیف

مجری

كشاورزی هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء

6

همکار اصلی

كاربرد سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در درختان بارده زیتون طارم

7

سمت

19

4

بررسی تکنیکهای دقیق كشاورزی با رویکرد فعالیت بخش خصوصی برای كاهش مجری  -مجری
مسئول
آب ورودی به سایتهای الگویی حوزه آبریز دریاچه ارومیه

3

تعیین كارایی مصرف آب در استفاده از سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در
تناوب كلزا – ذرت علوفهای

مشاور

8

بررسی و تحلیل مجموعه یافتههای تحقیقاتی سالهای  (6498-6456موسسه
تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،موسسه تحقیقات خاک وآب,پﮋوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری ,مركز ملی تحقیقات شوری ,موسسه تحقیقات علوم
شیالتی كشور و موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر(

مجری

1

پایش خاک و كارایی مصرف آب در سیستم آبیاری بارانی و قطرهای برای كشت
گندم در خاکهای با بافت سنگین مستعد به شوری و قلیایی اراضی جنوب
خوزستان

6

بررسی مناسبترین سامانه پخش آب در دستگاه مکانیزه آبیاری در منطقه پلدشت

5

تدوین برنامه علم و فناوری مدیریت استفاده بهینه و پایدار منابع آب در مقیاس
مزرعه

همکار اصلی

9

ارزیابی سیستم آبیاری قطرهای تحت شرایط كشت ذرت تابستانه در خاکهای
مستعد شوری استان خوزستان

همکار اصلی

62

تدوین اولویت های علم و فناوری در شناسائی و بهرهبرداری پایدار از منابع خاک
كشور

همکار اصلی

6491/26/26

6499/26/26

6491/28/26

6495/21/26

6491/29/26

6495/24/26

6491/66/26

6496/66/26

6493/67/26

6496/26/26

6498/26/26

6496/26/26

6493/66/26

6496/26/26

6497/62/26

6496/23/26

6498/23/26

6491/26/26

6497/29/26

6491/24/26

6494/21/26

6491/27/26

6494/28/26

6498/66/26

6494/23/26

6498/62/26

6494/62/26

6498/23/26

6496/26/26

6493/26/26

6496/21/26

6494/67/26

6492/62/26

6494/25/26

6496/23/26

6494/26/26

6496/26/26

6494/26/26

همکار اصلی

مشاور

امکانسنجی كاربرد روش آبیاری زیرسطحی در مدیریت آبیاری نخیالت در مناطق مجری  -مجری
66
مسئول
خشک و نیمهخشک
67

امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از لوله و اتصاالت یو پی وی سی در
شبکههای آبیاری و آبرسانی كشاورزی

مجری

64

ارزیابی وضعیت بهرهوری آب در پایین دست حوضه كرخه با استفاده از تلفیق
اطالعات ماهوارهای و مزرعهای

همکار

63

تعیین نیاز آبی خیار در كشت گلخانهای در سطح كشور

مشاور

68

ارزیابی اثرات عوامل مدیریتی بر بهرهوری آب گندم آبی و دیم در بخش علیای
حوضه كرخه و توسعه كاربرد عوامل مناسب

مجری

61

امکانسنجی استفاده از انرژی های نو در سیستم آبیاری تحتفشار

مشاور

66

ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری قطرهای باغات پسته (مطالعه موردی :منطقه مه
والت)

مشاور

65

بهبود مدیریت آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از مدلهای شبیهسازی مطالعه
موردی :كشت و صنعت نیشکر امیركبیر

همکار

69

ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهای آبیاری قطرهای و تزریق كود بر عملکرد توت
فرنگی گلخانهای

همکار اصلی

72

ارزیابی روش آبیاری قطرهای زیر سطحی و تعیین شاخصهای طراحی  ،اجرا و
مدیریت سیستم در كشور

مجری مسئول

76

بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از گرفتگی
شیمیایی قطرهچکانهای متداول در منطقه كرمان

مجری  -مجری
مسئول

77

تعیین حد مجاز سدیم و كلر در روش آبیاری بارانی ( مطالعه موردی روی دو
كشت غالب در استان كرمان(

مجری

21

6496/26/26

6499/26/26

تعیین نقشههای جامع تبخیز و تعرق واقعی ،عملکرد محصول ،و كارایی مصرف آب
74
در سطح كشت و صنعت نیشکر امیركبیر

همکار

6496/26/26

6493/26/26

6496/23/26

6494/26/26

6496

6494

71

ارزیابی سامانههای آبیاری قطرهای زیرسطحی اجرا شده در استان كرمان

مجری  -مجری
مسئول

6496/26/26

6494/26/26

76

بررسی الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی

همکار اصلی

6496/26/26

6494/26/26

75

ارزیابی توسعه ریشه درختان مركبات سالم و مبتالء به عارضه زوال تحت آبیاری
سطحی و قطرهای

همکار اصلی

6496/67/26

6497/21/26

79

ارزیابی فنی سیستم آیباری بارانی كالسیک ثابت در مزارع

مجری مسئول

6496/23/26

6497/25/26

42

بررسی نحوه اسید شویی بر كارایی سامانه آبیاری قطرهای

همکار اصلی

6455/67/26

6497/26/26

6492

6497

6459/26/26

6497/26/26

6459/26/26

6497/26/26

6459/26/26

6497/26/26

6459/26/26

6496/26/26

6459/26/26

6496/26/26

6459/26/26

6496/67/79

6459/26/26

6496/67/75

6459/29/26

6496/67/26

6459/26/26

6496/67/75

6459/26/26

6496/26/26

6459/26/26

6496/26/26

6459/26/26

6492/67/79

6455/26/26

6496/62/26

73

بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از گرفتگی
شیمیایی قطرهچکانهای متداول در منطقه كرمان

مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطرهای نواری و لوله قطرهچکاندار بر
78
عملکرد توتفرنگی گلخانهای

بررسی بیان ژنهای نامزد دخیل در تجمع كربوهیدراتهای محلول در ژنوتیپهای
46
جو در شرایط تنش خشکی

مجری  -مجری
مسئول
همکار

همکار

47

بررسی فنی و اقتصادی آب مصرفی و انرژی در سیستمهای مختلف آبیاری در
مزارع سیبزمینی و یونجه (شهرستان همدان)

همکار

44

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف اندازهگیری رطوبت خاک در آبیاری
مزارع ذرت

همکار

43

ارزیابی سامانه آبیاری قطرهای زیر سطحی در یک باغ زیتون

همکار

48

تعیین ساعت مجاز كاركرد چاهها در استان خراسان رضوی-مطالعه موردی:دشت
نیشابور

همکار

41

تعیین و ارزیابی شاخص كارایی مصرف آب پتانسیل و مزیت نسبی كشت
محصوالت زراعی عمده فاریاب در حوضه آبریز كرخه

مجری

46

بررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطرهای زیرسطحی در بافتهای مختلف خاک

همکار

ارزیابی یکنواختی توزیع آب آبپاشهای با دبی بیش از یک لیتر در ثانیه در سرعت
45
های مختلف باد

مجری

ارزیابی فنی سامانههای اجراء شده آبیاری زیرسطحی سفالی و امکانسنجی آن در
49
كشور

ناظر

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف برنامه ریزی آبیاری و تاثیر آن بر كمیت
32
و كیفیت میوه پرتقال

7

36

بررسی بیالن انرژی به منظور برآورد تبخیر -تعرق گیاه ذرت و اجزای آن در
سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی

ارزیابی فنی -اقتصادی روشهای آبیاری میکرو و سطحی در تولید محصوالت باغی
37
در استان آذربایجان غربی

مجری
همکار

34

بررسی گرفتگی خروجیها در آّبیاری موضعی تحت مدیریتهای آبیاری و بدون
اسید شویی

مجری

33

تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانهای گوجهفرنگی

مجری مسئول

21

تعیین بهترین آرایش كاشت چغندرقند و كارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری
قطرهای (تیپ)

همکار

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات"بهبود بهرهوری مصرف آب كشاورزی" در
31
مقیاس "مزرعه"

مجری

36

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات "بهبود بهرهوری مصرف آب كشاورزی"با
تکیه بر مباحث "اجتماعی-اقتصادی-سیاستگذاری-تشکیالتی"

همکار

35

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه

همکار

6451/62/69

39

بهبود مدیریت آبیاری و زهکشی در گلخانهها

مجری

6451/62/69

6456/62/69

82

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل اقتصادی ،اجتماعی،
سیاست گذاری و تشکیالتی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار"

همکار

6451/66/76

6456/66/76

86

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل منابع و زیر ساختها در
توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

همکار

6451/66/76

6456/66/76

87

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات "تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری
تحت فشار"

مجری

6451/66/76

6456/66/76

84

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسایل فنی سیستمهای آبیاری
در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

همکار

6451/29/26

6456/29/26

83

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسایل شناسایی و انطباق و
انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

همکار

6451/66/76

6456/66/76

88

بهبود كارآیی مصرف آب گندم در سایت انتخابی در جنوب حوزه كرخه-دشت
سرخه

همکار

6458/21/26

6456/21/26

81

بررسی عملکرد هیدرولیکی و یکنواختی توزیع آب در تعدادی از آبپاش های
متداول در آبیاری بارانی در آرایشهای مختلف

مجری

6458/67/26

6456/28/26

6458/23/26

6456/62/26

6458/21/26

6458/21/26

6458/21/26

6456/67/26

6453/26/26

6456/67/79

6453/62/26

6456/24/26

6453/26/26

6456/26/26

6453/26/26

6456/67/79

6457/26/26

6453/26/26

6452/7/68

6457/27/68

6469/26/26

6457/26/26

38

تعیین و كارایی مصرف آب و ارزیابی فاكتورهای موثر در كارایی مصرف آب آبیاری
86
گندم و ذرت در سایت انتخابی جنوب حوزه كرخه -دشت سرخه

همکار

بهبود كارایی مصرف آب آبیاری ذرت در سایت انتخابی جنوب حوزه كرخه (دشت
85
سرخه)

همکار

89

تعیین ضریب گیاهی برای زراعت های گلخانهای توت فرنگی و فلفل در مقایسه با مجری  -مجری
مسئول
نتایج مدلهای تعیین ضریب گیاهی

12

ارزیابی و بهبود كارایی مصرف آب در جنوب حوزه كرخه

همکار

16

بررسی اثرات الگوی كشت و كم آبیاری روی كارایی مصرف آب و ارائه راهکارهای
بهبود آن در جنوب حوزه كرخه

مجری

17

اثرات الگوی كشت و كم آبیاری بر كارایی مصرف آب و ارائه راهکارهای بهبود آن
در جنوب حوزه كرخه

مجری

14

تعیین پتانسیل كارائی مصرف آب ارقام گندم در روشهای آبیاری (بارانی  ،قطره
ای و سطحی) در شرایط اقلیمی مختلف كشور

مجری

13

بررسی اثرات روشهای آبیاری میکرو ،بارانی و غرقابی در كارآیی مصرف آب دو
رقم برنج در فارس

همکار

18

بررسی اثرات زیرشکن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی گیاهان بر
میزان محصول پنبه در داراب

همکار

11

ارزیابی بازدهی مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معیارهای انتخاب در تولید ارقام
متحمل به خشکی در برنامه های اصالحی گندم

همکار

22

6456/26/26

6459/62/26

6451/62/66

6456/62/66

6451/29/26

6456/29/26
6456/62/69

16

بررسی اثرات كم آبیاری روی عملکرد كمی و كیفی دو رقم كلزا در منطقه خوی

همکار

15

ارزیابی مسائل فنی و بهرهبرداری از سیستمهای انتقال ،توزیع و كنترل جریان در
شبکههای آبیاری قزوین

همکار

19

بررسی اثر تنش آبی و كم آبیاری بر روی عملکرد دانه ،اجزاء عملکرد و برخی
خصوصیات رشد و هیبرید ذرت دانهای (كشت بهاره)

همکار

62

بررسی عوامل موثر بر تولید بذر حقیقی سیبزمینی در شرایط مزرعه

همکار

6461/26/26

66

بررسی علل و عوامل زوال و مرگ درختان گیالس در كشت صنعت مغان.

مجری

6461/26/26

6465/26/26

67

بررسی امکان گرفتگی قطره چکانها (دریپر) تحت شوریهای مختلف آب

مجری

6468/26/26

6466/26/26

64

ارزیابی و كالیبره نمودن آبپاش  MZ-30ساخت داخل كشور

مجری

6467/26/26

6464/26/26

6469/26/26

6456/67/79

6465/26/26

6469/23/26

6466/27/26

6452/7/26
6465/26/26

-23استانداردهای ملي تدوين شده
 -6سلسله استانداردهای مدیریت شهری ،فضای سبز  -طراحی آبیاری قطرهای  -آیین كار .6491 .سازمان ملی استاندارد ایران (عضو
كمیسیون فنی تدوین استاندارد)
 -7سلسله استانداردهای مدیریت شهری ،فضای سبز  -طراحی آبیاری قطرهای زیرسطحی  -آیین كار .6491 .سازمان ملی استاندارد
ایران (عضو كمیسیون فنی تدوین استاندارد)
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