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 مشخصات فردی

 جمال احمدآلی نام و نام خانوادگی:

استان  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تحقیقات مرکز  عضو هیات علمی  سمت:

 آذربایجان غربی 

     18پایه  پژوهش استادیار :علمی  مرتبه

     بوکانشهرستان آذربایجان غربی،   -  1352 تاریخ و محل تولد:

استان   کشاورزی و منابع طبیعیو آموزش مرکز تحقیقات جاده سلماس،   3کیلومتر  ارومیه،  کار:محل 

 کشاورزی بخش تحقیقات فنی و مهندسی ،آذربایجان غربی 

 ,jamalahmadaali@gmail.com  j.ahmadaali@areeo.ac.ir الکترونیکی: پست

 09144403437 شماره همراه:

 

 سوابق 

 سوابق تحصیلی 

 1375 -دانشگاه تبریز   -مهندسی آبیاری  - لیسانس  ▪

 1377 -دانشگاه شهید باهنر کرمان  -  (های آبیسازهآبیاری ) - فوق لیسانس  ▪

 1396 -دانشگاه شهید باهنر کرمان  -   (های آبیسازه آبیاری ) -دکتری  ▪

   محیطی و چالش های مدیریت آب در حوضه و شبکه آبیاری بر پایداری زیستتحلیل اثر استراتژیعنوان رساله دکتری:         

 رود(رود و سیمینه های زرینهآب برای غذا )مطالعه موردی: سیستم      

 

 سوابق شغلی

 1380تا  1378تحقیقات فنی و مهندسی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، از سال امریه سربازی، بخش  ▪

 1384تا  1380کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، از سال  ▪

 1386تا  1384عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، از سال  ▪

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی )ارومیه(،   ▪

 1390 تا  1386از سال 

 1394تا بهمن  1390، از بهمن )دوره دکتری( مامور به تحصیل ▪

  آذربایجان   طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  مهندسی،   و  فنی  تحقیقات  بخش   علمی،  هیات  عضو ▪

 تاکنون  1394 اسفند از ،(ارومیه) غربی
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 سوابق اجرایی 

ها مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،  معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ▪

1399-1401 

    1399مسئول دبیرخانه طرح یاوران تولید استان،  ▪

 1397غربی،    آذربایجان  طبیعی   منابع  و  کشاورزی  آموزش  و   کارشناس مسئول تجاری سازی تحقیقات مرکز تحقیقات ▪

 تاکنون  1397غربی،  آذربایجان طبیعی  منابع و کشاورزی آموزش و محققان معین مرکز تحقیقات نماینده  ▪

- 1388و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، معاون بخش تحقیقات فنی   ▪

 1397-1394و  1390

 

 سوابق تدریس

 1397 سال  دوم  تحصیلی سالنیم ارومیه، کاربردی  علمی  جامع آبیاری، دانشگاه  ▪

 1396 سال دوم  تحصیلی سالنیم ارومیه، کاربردی  علمی  جامع دانشگاه سطحی، هایآب هیدرولوژی ▪

 1381سال تحصیلی اول سال میاندوآب، نیم واحد آزاد اسالمی عمومی، دانشگاه آبیاری ▪

 1379سال تحصیلی اول سال میاندوآب، نیم کاربردی علمی  جامع ، دانشگاه( 2) خاك و آب ▪

 

 مقاالت

 (ISI) های چاپ شده در مجالت انگلیسیمقاله

1. Haji Maleki, Kh., Vaezi, A. R., Sarmadian, F., & Ahmadaali, J. 2021. Monitoring Dynamic  

    Distribution of Surface Soil Moisture Using SMAP data in Simineh-Zarrineh Catchment (Semi-arid 

    region), NW of Iran. Desert, 26(2), 187-203. 

 

2. Ahmadaali, J., Barani, G. A., Qaderi, K., & Hessari, B. 2018. Analysis of the Effects of Water  

    Management Strategies and Climate Change on the Environmental and Agricultural Sustainability of   

    Urmia Lake Basin, Iran. Water, 10(2), 160. 

 

 

 (ISC)  پژوهشی  –های چاپ شده در مجالت علمی  مقاله

سیگارودی، ش.    احمدآلی، ج.،آشتیانی، ف.،    فتحی - 1 خلیقی  و  خ.،  ارزیابی 1400احمدآلی،    مختلف  سناریوهای   تأثیر  . 

،  ایران  طبیعی   منابع  طبیعی،  زیست  محیط.  WEAP  مدل  از  استفاده   با   چایقره  حوضه آبریز  مصارف   و   منابع  بر  مدیریتی

74(3 ،)537-553 . 

  ایقطره  و  سطحی آبیاری  های سامانه کاربرد   با آب وریبهره تعیین . 1400احمدآلی، ج.، ا.، نورجو، ف.، عباسی ،  ناصری، ا.  - 2

 . 58-43(. 83)22، زهکشی و  آبیاری هایسازه مهندسی تحقیقات. در ایران سیب تولید در

 بر   رطوبتی  مجاز  تخلیه  سطوح  . تأثیر1399  و ناصری، ا.،  احمدآلی، ج. و  ، س. ا.، افشار، ه.،  مقدم   حقایقی سالمی، ح. ر.،   - 3

 .1761-1750 (،5)14منتخب کشور. آبیاری و زهکشی ایران،  های استان در قند  چغندر قند  و شکر ریشه، عملکرد

  در   فرنگیگوجه  گیاه آب  وریبهره  و  عملکرد  بر  شور  آب  تهویه  مختلف  سطوح  تأثیر.  1399احمدآلی، ج. سالمی، ح. ر.، و   - 4

 .1276-1265(، 4)14، ای. آبیاری و زهکشی ایرانگلخانه هایکشت
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 در تعدادی از   مورفوفیزیولوژیکی  صفات  برخی  بر  خشکی  تنش  ثیرأ . ت 1398رسولی، م.    و احمدآلی، ج.  و  بانه، ح.،    دولتی - 5

 .142-127(،  2)4، کاریمیوه  های. پژوهشانگور خارجی و  داخلی تجاری ارقام

  روش  از  استفاده  با   واقعی  هیدرومدول  و  آبیاری  کل  راندمان  ارزیابی.  1398  احمدآلی، خ.و    احمدآلی، ج.، ی، ح.،  ئطایفه رضا - 6

   . 141-124(، 76)20، های آبیاری و زهکشی. تحقیقات مهندسی سازه(ارومیه نازلوچای  دشت موردی، مطالعۀ) آب بیالن

زیستی مختلف بر های  . ارزیابی تأثیر زغال 1398و زارع، س.    احمدآلی، ج.، پناهی، ع.، احمدآلی، خ.، جعفری، م.،  یزدان  - 7

 .102-89، 13. مدیریت بیابان، .Calligonum bungei Boiss شناسی اسکنبیل کرمانیهای ریختویژگی

بارانی، غ. ع.، قادری، ك.، و حصاری، ب.  احمدآلی، ج  - 8 اقلیم بر .  1397.،  ارزیابی سناریوهای مدیریت آب و تأثیر تغییر 

-1203(،  4)5. اکوهیدرولوژی،  رود(رود و سیمینههای آبریز زرینهحوزه  محیطی و کشاورزی )مطالعه موردی:پایداری زیست

 دانشگاه تهران. ،1217

های  برای حوضه   WEAP21. واسنجی و اعتبارسنجی مدل  1396.، بارانی، غ. ع.، قادری، ك.، و حصاری، ب.  احمدآلی، ج - 9

 دانشگاه تهران. ،839-823(، 4)48رود. تحقیقات آب و خاك ایران، رود و سیمینهآبریز زرینه 

محیطی و کشاورزی  های پایداری زیست. ارزیابی شاخص1396، بارانی، غ. ع.، قادری، ك.، و حصاری، ب.  احمدآلی، ج.  - 10

 . 311-298(، 4)3زیست و مهندسی آب،  رود. محیطرود و سیمینه های آبریز زرینه در حوزه

نشتی   و(  Tape)  ای نواریهای آبیاری قطرهتأثیر سامانه.  1393  احمدآلی، ج.و   ،صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ك.  - 11

. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و  ایبر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه  یك و دو ردیفه  در کشت

 .  119-113 (، 70)18 ،خاك

ر.    ،احمدآلی، ج.  - 12 رضایی،  عدم  1389و  علل  بررسی  تشکل.  ایجاد  زمینه  در  میاندوآب  های  استقبال کشاورزان دشت 

 . 407-397 (،4)3 ،آبیاری و زهکشی ایران .برانآب

و (  ای نواری )تیپهای آبیاری قطرهبررسی عملکرد و کارآیی مصرف آب در سیستم.  1388و خلیلی، م.    ،احمدآلی، ج. - 13

 . 78- 71 (، 3)2 ،آبیاری و زهکشی ایران .ایانه د ای در وضعیت کشت یك ردیفه و دو ردیفه در ذرتجوی پشته 

. مدیریت آبیاری بر اساس تخلیه مجاز رطوبتی در 1387و خورشید، ع.  ،نورجو، ا.، پدرام، ع.  احمدآلی، ج.، فتوحی، ك.،  - 14

 . 60-43(، 1)24 ،مراحل مختلف رشد چغندر قند در منطقه میاندوآب. چغندرقند 

ترین زمان قطع آخرین آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء . تعیین مناسب1387و پدرام، ع.    ،احمدآلی، ج. فتوحی، ك.،   - 15

 . 8-1 (،1)2 ،عملکرد چغندرقند. پژوهش آب

.  ای در منطقه میاندوآبآبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه  ارزیابی اثر کم.  1386و خلیلی، م.    ،احمدآلی، ج.  - 16

 . 23-17(، 1)1 ، پژوهش آب

های آبگیر  سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه. بهینه 1385و خانجانی، م. ج.    ،احمدآلی، ج. - 17

 . 158-143 (،1)7 ،ها. تحقیقات مهندسی کشاورزیرودخانه

های آبگیر  . محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه1380 احمدآلی، ج.و  ،خانجانی، م. ج. ع.،  بارانی، غ. - 18

 .  216-207 (، 2)20 ،روشهای عددی در مهندسی پذیر. جهات امکانبا روش 

 

 ترویجی   –های چاپ شده در مجالت علمی  مقاله

پدرام، ع.    ، احمدآلی، ج.  - 1 آبیاری قطره.  1399و  آرایش کاشت  ای  سیستم  با  . در زراعت چغندرقند  25×50نواری )تیپ( 

 . انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی. 99 تابستان ،  38شماره ، نشریه آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانالر

در شرایط   Aquacrop. کاربرد مدل  1393  احمدآلی، ج. و    ،، م.، بشارت، س.، رضایی، ح. دوستی رضایینژاد، و. ر.،  وردی  - 2

 . 30-21 (،1)1 ،ای. مدیریت آب در کشاورزیای تحت آبیاری قطرههای مختلف کشت ذرت دانهکم آبیاری و مدیریت
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. زمستان  15های مقابله با آن. نشریه آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانالر. شماره  . خشکسالی و راه1390  احمدآلی، ج.  - 3

 انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی. . 90

 

 المللی بینو    ملیهای  های ارائه شده در کنفرانسمقاله

    ملیهای  کنفرانس
 نیپنجم.  1400  سال  در  مهاباد   شهرستاندر    بیس  وهیم  زشیر  بررسی علل  .1401  احمدآلی، ج. ی، ع.، و  دیمجی، ح.،  زیعز  - 1

 ، ارومیه، ایران. ستیز طیمح و یکشاورز بر آن ریتاث و  میاقل رییتغ ی مل ش یهما

ب.،  ،درادفر  - 2 حصاری،  ر. وردی  ل.،  و.  ج.   و  ،نژاد،    و   واقعی   شرایط  در  گندم   محصول  عملکرد   بررسی.  1397  احمدآلی، 

  هایفناوری  ملی  جشنواره  دومین.  (میاندوآب  دشت  موردی  مطالعه)  Aquacrop  افزار  نرم  از  استفاده  با  شوری  سناریوهای

 آب. مشهد. 

بازنگری در طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری از شبکه های تلفیقی آبیاری .  1394  . آلی، ج داحمو    ،شوکت نقده، ا.   - 3

پایداری و کارآیی آنها  افزایش  راهکارها و چالشها با  .  ثقلی و تحت فشار جهت  پایدار،  المللی توسعه  دومین کنفرانس بین 

 . نابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. تبریزاورزی، مشک محوریت

  بوکان  شهرستان  در  آب  منابع   تهدیدات  و  ها پتانسیل.  1394  ج. احمدآلی، و    ،، ش. زادهاحمی، ك.،  زادهزینال  ، ب.، حصاری  - 4

 . ها و راهکارها ، چالشاولین کنفرانس توسعۀ پایدار شهرستان بوکان. منطقه پایدار توسعه بر آن اثر و

همایش    نیدوازدهم.  نگرش ماسکاته  -نوسازی مدیریت آبیاری.  1392و کریمی گوغری، ش.    ع.،  ، بارانی، غ.احمدآلی، ج.   - 5

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان. ریو کاهش تبخ یاریآب ملی

ر عملکرد ب  AquaCropارزیابی مدل    .1392  احمدآلی، ج.و    ،نژاد، و. ر.، م.، بشارت، س.، رضایی، ح.، وردیدوستی رضایی   - 6

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری  ، کرمان. المللی مدلسازی گیاه، آب، خاك و هوادومین کنفرانس بین. دانه ذرت

 . پیشرفته

 ستمیآن با س  سهیو مقا  یاقطره  یاریآب  ستمیآب در س  یوربهره  یریگاندازه.  1392  احمدآلی، ج.و    ،دشتی جورنی، ك.   - 7

های آبیاری و زهکشی.  همایش ملی مدیریت شبکه  نیچهارم.  (هیشهرستان اروم  ی)مطالعه مورد  بیدر باغات س  یسطح  یاریآب

 ماه. اسفند 8 یال  6دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب. 

-. مدیریت آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. نخستین همایش علمی1391و سلمانپور، و.    ، احمدآلی، ج.زاده، س.،  عباس  - 8

 دانشگاه پیام نور پیرانشهر.  ، خصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملیت

شکی در  . بررسی کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در کاهش اثرات تنش خ1391و سلمانپور، و.    ،احمدآلی، ج. خلیلی، م.،    - 9

 ، کرج. یونجه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات

 و نواری ایقطره آبیاری هایسیستم در آب مصرف کارآئی . مقایسه1391و رضوی، ر.  ع.،  ، مجیدی،  احمدآلی، ج. - 10

 مزرعه، کرج. در آب مدیریت ملی همایش ای. اولیندانه ذرت در سطحی

 یاپشته  ی( و جوTape)  ینوار  یاقطره  یاریهای آبکارآیی مصرف آب و عملکرد در سیستمبررسی .  1389  احمدآلی، ج. - 11

های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی  . سومین همایش ملی مدیریت شبکهایدر ذرت دانه

 اسفند ماه.  12-10علوم آب. 

بر سود واحد سطح و سود    یو نشت  ینوار  یاقطره  یاریهای آببررسی اثر سیستم.  1389و طایفه رضایی، ح.    ، احمدآلی، ج. - 12

های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده  . سومین همایش ملی مدیریت شبکهایدر ذرت دانه   یامنطقه

 اسفند ماه.  12-10مهندسی علوم آب. 
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ای مصرف آب، سود واحد سطح و سود منطقه   ییبر کارآ  یاریکم آب  اثر  یبررس.  1389و طایفه رضایی، ح.    ،احمدآلی، ج. - 13

های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.  . سومین همایش ملی مدیریت شبکهذرت

 اسفند ماه.  10-12

 ن یسوم.  ایمصرف آب ذرت دانه   ییبر عملکرد و کارآ  یو نشت  پیت  یاقطره  یاریهای آبسیستم   . اثر1389احمدآلی، ج.   - 14

- 463. کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. صفحات:  تحت فشار  یاریآب  یها روش  داری توسعه پا  یمل  ناریسم

468. 

انوری، ك.، فتوحی، ك.احمدآلی، ج. خلیلی، م.،   - 15 اجزای 1389و محمدی، س.    ،،  بر عملکرد و  آبیاری  اثر کم  ارزیابی   . 

. تهران. دانشگاه شهید  دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایرانای در استان آذربایجان غربی. یازعملکرد ذرت دانه

 .2936-2933بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی. صفحات: 

یاری  های مختلف آب. بررسی کارآیی مصرف آب در سیستم1389  احمدآلی، ج.و   ،صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ك.  - 16

ایرانای و تاثیر آن بر عملکرد. یازدر کشت یك و دو ردیفه ذرت دانه . تهران. دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات 

 .  3926-3923دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی. صفحات: 

. مدیریت دور آبیاری در مراحل مختلف رشد چغندرقند بر اساس تخلیه 1389و بقایی کیا، م.    ،احمدآلی، ج. نورجو، ا.،   - 17

 ماه، مشهد.  مرداد 14-12 .رانیقند و شکر ا ی هاساالنه کارخانهرطوبتی خاك. سی و دومین دوره سمینار 

وری مصرف آب با  ند در بهرهچغندر قدر مراحل مختلف رشد . نقش مدیریت دور آبیاری  1388و نورجو، ا.  ، احمدآلی، ج. - 18

ای آذربایجان غربی. ارومیه،  اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی. شرکت آب منطقه  همایش گیری رطوبت در محیط ریشه.  اندازه

 .1388اسفند 

. بررسی علل عدم استقبال کشاورزان دشت میاندوآب در زمینه ایجاد 1388و رضایی، ر.    ،، حامدی اصل، م.احمدآلی، ج.  - 19

 . 1388ای آذربایجان غربی. ارومیه، اسفند  اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی. شرکت آب منطقه  همایشبران.  های آبتشکل

(  Tapeای نواری )های آبیاری قطرهبررسی کارآیی مصرف آب سیستم.  1387و انوری، ك.    ،، صمدوند، س.احمدآلی، ج.  - 20

دانشگاه  . اندازی به کشاورزی شمال غرب کشورای چشمهمایش منطقهدومین . ای در منطقه میاندوآبو نشتی در ذرت دانه

 . مهاباد  اسالمی، واحد آزاد

.  بران در مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی دشت میاندوآببررسی موانع مشارکت آب. 1387و شکری، س.  ،احمدآلی، ج. - 21

 .مهاباد اسالمی، واحد  ددانشگاه آزا. اندازی به کشاورزی شمال غرب کشورای چشمدومین همایش منطقه

. ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 1387و محمدی، س.  ، ، فتوحی، ك.احمدآلی، ج. خلیلی، م.،   - 22

اسالمی،    دانشگاه آزاد.  اندازی به کشاورزی شمال غرب کشورای چشمدومین همایش منطقهای در استان آذربایجان غربی.  دانه

 . مهاباد واحد

دانشگاه  .  همایش استانی مدیریت خشکسالی.  های مقابله با آن در کشاورزیخشکسالی، اثرات و راه.  1387  ج.  احمدآلی،  - 23

 . مهاباد  اسالمی، واحد آزاد

اثر سطوح و روشهای مختلف آبیاری و تراکم .  1387و فتوحی، ك.    ، احمدآلی، ج.صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ك.،   - 24

. کرج.  دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. 704ای رقم سینگل کراس اجزا عملکرد ذرت دانهبر روی عملکرد و 

 . 323صفحه: 

ای در منطقه آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد ذرت دانه  ارزیابی اثر کم .1386، ر. و سلیمانی ،م. ،خلیلی، ج. احمدآلی،   - 25

 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.  18 -16اهش تبخیر. . نهمین سمینار سراسری آبیاری و کمیاندوآب

های نشتی و  بررسی کارآیی مصرف آب آبیاری سیستم   .1386، ا.  و شوکت نقده  ،، ع.محمدپورك.،  انوری،  ،  ج.احمدآلی،   - 26

بهمن ماه. دانشگاه شهید    18-16. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.  ای در منطقه میاندوآبتیپ ذرت دانه

 باهنر کرمان. 
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ج.احمدآلی، ج. - 27 م.  خانجانی،  غ.  ، ،  بارانی،  بهینه 1386  ع.  و  ر.  کنترل  مستغرق جهت  در سازی سیستم صفحات  سوب 

 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.    18-16های آبگیر. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دهانه

ترین زمان قطع آبیاری قبل از برداشت چغندرقند و تاثیر آن  عیین مناسب. ت1386و پدرام، ع.    ،ج.احمدآلی،  فتوحی، ك.،   - 28

بهمن ماه. دانشگاه شهید    18-16همین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.  . نبر کارآیی مصرف آب در منطقه میاندوآب

 باهنر کرمان. 

 ی سراسر   ناریسم  نی. تأثیر تنش رطوبتی بر تابع تولید ذرت در مراحل مختلف رشد. نهم1386  احمدآلی، ج.و    ،ر.  ،یمانیسل - 29

 باهنر کرمان. دیبهمن ماه. دانشگاه شه 18-16. ریو کاهش تبخ یاریآب

. تجارب بدست آمده در به حداقل رسانیدن 1386  احمدآلی، ج.و    ،و.  ،شوکت نقده، ا.، معصوم زادگان، ی.، لعل شهسوار - 30

های ساخت تاسیسات  های توزیع آبیاری تحت فشار. دومین کنفرانس ملی تجربهبرداری از شبکهمشکالت طراحی، اجرا و بهره

ماه. دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاك، گروه مهندسی آبیاری و    آبان  3-1های آبیاری و زهکشی.  شبکه  آبی و 

 آبادانی. 

ا.احمدآلی، ج.  - 31   نی. تعیین تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند. دهم1386ك.    ،یو فتوح  ،، نورجو، 

 دانشگاه تهران. ی عیو منابع طب یکشاورز س یپرد ماه،  وریشهر 6- 4. کرج، رانیکنگره علوم خاك ا

ای . تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند ریشه1386ك.    ،یو فتوح  ، ، نورجو، ا.احمدآلی، ج. - 32

 مشهد.  خرداد ماه، 3-1 .رانیقند و شکر ا یهاساالنه کارخانه ناریسم نیو نهم ستیبا استفاده از دستگاه نوترون متر. ب 

های جدید  ترین تاریخ کشت ذرت . بررسی و تعیین مناسب1385  و خلیلی، م.  ، احمدآلی، ج.پیروتی، ك.،    ،انوری، ك. - 33

رس و اثرات آن بر اجزای عملکرد در منطقه میاندوآب. نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.    دیررس و متوسط

 . 234پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. صفحه: 

. تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف 1385  و پیروتی، ك.   ،، باقری، ع.، رزوان، ط. احمدآلی، ج.   ،فتوحی، ك.  - 34

ای در شرایط استان آذربایجان غربی. نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. پردیس ابوریحان،  قند ریشه   رشد چغندر

 .151دانشگاه تهران. صفحه: 

های نشتی و میکرو در کشت یك و دو ردیفه  . بررسی کارآیی مصرف آب آبیاری سیستم1385و انوری، ك.    ، احمدآلی، ج. - 35

 . 6ای. نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. صفحه: ذرت دانه

آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد رویشی، زایشی و پرشدن  م. ارزیابی اثر ک1385و انوری، ك.    ، ، خلیلی، م.احمدآلی، ج. - 36

 .5ای. نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. صفحه: دانه در ذرت دانه

آبگیر با استفاده  های  سازی کارگذاری صفحات مستغرق در دهانه. بهینه1378  احمدآلی، ج. و    ، خانجانی، م. ج.ع.،    بارانی، غ.  - 37

-159جویز اصالح شده. دومین کنفرانس انجمن هیدرولیك ایران. دانشگاه علم و صنعت، تهران. صفحات:    -از روش هوك

165. 

های  . بررسی تئوری اثر صفحات مستغرق در کنترل رسوب در دهانه1377  احمدآلی، ج.و    ، خانجانی، م. ج.ع.،    بارانی، غ. - 38

روشرودخانهآبگیر   از  استفاده  با  شارهها  دینامیك  کنفرانس  پنجمین  عددی.  مشهد،  های  فردوسی  دانشگاه  )سیاالت(.  ها 

   .174-165دانشکده مهندسی، گروه مکانیك. صفحات: 
 

  المللیبینهای  کنفرانس
 

1. Ahmadaali, J., and Hessari, B. 2019. Assessment the Impact of Climate Change and Water 

Management Scenarios on Environmental and Agricultural Sustainability (Case Study: Zarrinehrud 

and Siminehrud River Basins). The 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation 

and Drainage, Urmia, Iran. 
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2. Nourjou, A., Doulaty Baneh, H., and Ahmadaali, J. 2011. Grapevine Yield, Quality and Water Use 

Efficiency Response to Deficit Irrigation. ICID 21st International Congress on Irrigation and 

Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran. 

 

 

 های تحقیقاتی پروژه 

 خاتمه یافتههای تحقیقاتی  پروژه

م.،    - 1 نشریه شماره:  کشور  در  آفتابگردان  یکاربرد  آب  نییتع.  1401  .و همکاران  احمدآلی، ج.، معیری،   .62775/1401  ،

 .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

. نشریه کشور  در  آلو  ی کاربرد  آب  نییتع.  1401  .و همکاران  احمدآلی، ج.، م. م.،    مقدم،  نخجوانیس.،    ان،یصادق  یسپهر  - 2

 .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 62463/1401شماره: 

  شاخص و یکیولوژیزیف   العملعکس یبررس .1401، م. ر. آذر ینوروزی، ح.، و زیعز احمدآلی، ج.، ی، ع.،  دیمجی، ق.، حسن  - 3

علوم   موسسه تحقیقات،  62252/1401. نشریه شماره:  بی س  یشیرو  یها  هیپا   از  یبرخ  در  یاریآب  آب  در  بور  تیسم  به  رشد

 باغبانی و موسسه تحقیقات خاك و آب.

موسسه   ،61711/1401  :نشریه شماره.  کشور  در  کلزا  کاربردی  آب  تعیین.  1401و همکاران.    احمدآلی، ج.، ، م.،  معیری  - 4

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نشریه .  چغندرقند  در  ریزومانیا   به  مقاوم  منوژرم  دیپلوئید  هایکراس تست   تهیه.  1400و همکاران.    احمدآلی، ج.، .،  ح،  عزیزی  - 5

 . قند چغندر بذر تهیه و اصالحموسسه تحقیقات  ،61237/1400 :شماره

، 59624/1400  :شمارهنشریه  .  کشور  در  شلیل  و  هلو  کاربردی  آب  تعیین.  1400و همکاران.    احمدآلی، ج.، اکبری، م.،    - 6

 .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

  خصوصی   بخش   فعالیت  رویکرد   با  کشاورزی  دقیق  هایتکنیك  بررسی.  1399و همکاران.    احمدآلی، ج.، ، ح.،  سانیج  دهقانی   - 7

موسسه تحقیقات فنی و   ،58801/99 :نشریه شماره. ارومیه دریاچه آبریز حوزه الگویی هایسایت به  ورودی آب کاهش  برای

 .مهندسی کشاورزی

تعیین آب  1399و همکاران.    احمدآلی، ج.،اکبری، م.،    - 8 موسسه   ،58905/99  :نشریه شماره یونجه در کشور.    کاربردی. 

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 توصیه   جهت   خشکی  تنش   به   مناسب   تحمل  با  انگور  تجاری  ارقام   یافتن.  1399و همکاران.    احمدآلی، ج.،دولتی بانه، ح.،    - 9

 علوم باغبانی.  تحقیقات موسسه ،57350/99 :. نشریه شمارهغربی آذربایجان استان آب کم   و دیم  مناطق در کشت برای

  موسسه   ،57728/99  : نشریه شمارهکشور.    در   سیب درختی  مصرفی   آب  . تعیین1399و همکاران.    احمدآلی، ج.،ناصری، ا.،   - 10

 .کشاورزی  مهندسی  و فنی تحقیقات

ای نواری )تیپ(. آبیاری قطره  سامانهای با استفاده از  ذرت دانه   در  وری آبافزایش بهره.  1399و همکاران.  احمدآلی، ج.،  - 11

 . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،57966/99 :نشریه شماره

ای. نشریه قطره  نوارهای  آبیاری  سیستم  از  استفاده  با  چغندرقند  آب  وریبهره  . افزایش1399و همکاران.  احمدآلی، ج.،   - 12

 کشاورزی.  مهندسی  و  فنی تحقیقات موسسه ،57268/99 :شماره

  ، اسالمی، ا.، بهراملو، ر.، قدمی فیروز آبادی، ع.، اخوان، ك.، معیری، م.، کریمی، م.، اسالمی، ع.  احمدآلی، ج.، باغانی، ج.،   - 13

ا.   دهقانیان، س.  نشریهکشور  در  چغندرقند  مصرفی  آب  تعیین.  1397و    و  فنی  تحقیقات  موسسه  ،54633/97  :شماره  . 

 .کشاورزی مهندسی
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  در  مؤثر  عوامل  بررسی.  1397فرمانی، ق. ع.    و   ،خضرلو، ب.  جناقلو، ب.، اکبریان، ح.،   پورحسین  ج.،  احمدآلی، فر، ر.،  نیکان - 14

نشریه  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  مدیریت  از  برانآب  مندیرضایت   و  فنی  تحقیقات  موسسه  ،54830/97  :شماره  پلدشت. 

 .کشاورزی مهندسی

 وضعیت  و  انگور  زیرسطحی  آبیاری  در  ترفالن  مدیریت  بررسی.  1394  . ج  احمدآلی،  و  ،.س  حاتمی،  ،. ح  بانه،  دولتی  ،.ا  نورجو، - 15

 . کشاورزی مهندسی  و فنی تحقیقات موسسه ،47657/94 :شماره نشریه. چکان قطره اطراف در ریشه تجمع

دیزجی،    ق. ع.،  فرمانی، ج.،  خانی،  ق.،  حسنی،  ل.،  انویه تکیه،    ش.،  زمردی، ح.،  طایفه رضایی،    ك.،  دشتی،  .، ج احمدآلی،  - 16

های آبیاری میکرو و سطحی در تولید محصوالت باغی در استان  اقتصادی روش  - ارزیابی فنی.  1394، ح.  دهقانی سانیج و    ، م.

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.، 48027/94 شماره: نشریه. آذربایجان غربی 

. بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت 1394و اکبری، م.    ،پور، ب.، حسینج.  احمدآلی، فر، ر.، صدرقائن، ح.،  نیکان - 17

، موسسه 46954/94ای استان آذربایجان غربی(. نشریه شماره:  های آبیاری میکرو اجراء شده در باغات )منطقهآبیاری سیستم

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

های  . بررسی کارآیی مصرف آب آبیاری سیستم1393و انوری، ك.    ، ، کریمی، م.، لطفیان، ب.ج.   احمدآلی، معیری، م.،   - 18

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 45720/93ای. نشریه شماره:  نشتی و میکرو در کشت یك و دو ردیفه ذرت دانه

و اکبری،   ، مانی، س. ك.زاده، پ.، کرزاده، ی.، عباس، کریمج. احمدآلی،انویه تکیه، ل.، طایفه رضایی، ح.، فرمانی، ق. ع.،  - 19

،  43605/92غربی. نشریه شماره:  فنی آبیاری بارانی در مقایسه با آبیاری رایج در آذربایجان    -. بررسی اقتصادی  1392م.  

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

، قهرمانیان،  ج.  احمدآلی، زیدی، م.،  پوش، ع.، مالکی، م. ر.، ترابی، ا.، صلحی، م.،  جهاداکبر، م. ر.، فتوحی، ك.، تاکی، ا.، مامن  - 20

های کشت و آبیاری بر استقرار، کمیت و کیفیت چغندرقند در اراضی شور. نشریه شماره:  . تاثیر روش1391و مشایخی، پ.    ،غ.

 ، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند. 41587/91

ا.، - 21   آب،   مصرف  وریبهره  در  کاشت  آرایش  و  شیار  بستر  تحکیم  تاثیر  بررسی.  1390  و همکاران.  ج.،   احمدآلی،  نورجو، 

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 40234/90نشریه شماره: .  چغندرقند کمیت و کیفیت

بذرافشان،  ، فتح اله طالقانی، د.، افشار، ه.، بختیاری، م. ر.،  ج.  احمدآلی،محمدیان، ر.، خیامیم، س.، ابراهیمی کوالیی، ح.،  - 22

پور، م.، حقایقی، ا.، رضوانی، م.، ستاری شیرازی، م.، شهبازی، ح.، شهربانونژاد، م.،  م.، جهاداکبر، م. ر.، چگینی، م. ع.، حسین

. بررسی  1389و میرزایی، م. ر.  ، زاده، م.زاده حمایتی، س.، عزیزپور، م. ح.، غالبی، س.، فتوحی، ك.، فرزانه، س.، محرمصادق 

، موسسه تحقیقات اصالح 704/89م آگرونومیکی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی چغندرقند در ایران. نشریه شماره:  خصوصیات مه

 و تهیه بذر چغندرقند. 

. بررسی علل عدم  1389و نریمانی، ی.    ، عباسی، ن.، حیدری، ن.، خانی، ج.، حامدی اصل، م.، شکری، س. .، ج  احمدآلی،  - 23

، موسسه تحقیقات فنی  538/89بران. نشریه شماره:  های کارآمد آبزمینه ایجاد تشکلاستقبال کشاورزان دشت میاندوآب در  

 و مهندسی کشاورزی.

های نشتی و میکرو در کشت یك و دو ردیفه  . بررسی کارآیی مصرف آب آبیاری سیستم 1388و انوری، ك.    ، .ج  احمدآلی،  - 24

 ی کشاورزی.، موسسه تحقیقات فنی و مهندس624/88ای. نشریه شماره: ذرت دانه

ر.،  یوسف - 25 م.  طاهری،  صادق زاده  ع.،  گشتاسب،  خسروانی  ف.،  ع.،  امیرشقاقی،  صدقی،  رشاد  م.،  شهربانونژاد،  ر.،  ح.  نژاد، 

ترین آنها در کشت مکانیزه  کارهای متداول و معرفی مناسب  ارزیابی ریزدانه.  1388  احمدآلی، ج. و    ،سلطانی، ا.، قهرمانیان، غ. 

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 627/88نشریه شماره: کلزا. 

  ساخت   و  ایسازه  مسائل  خصوص  در  تحقیقات  راهبردی  برنامه  وتدوین  تهیه.  1387و همکاران .    ج.،  احمدآلی، بهراملو، ر.،   - 26

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1348/87. نشریه شماره: زهکشی و  آبیاری هایشبکه 
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و سالمی، ح.    ، احمدآلی، ج. چگینی، م. ع.، حقایقی، ا.، شهبازی، ح.، افشار، ه.، جهاداکبر، م. ر.، عقدایی، م.، فتوحی، ك.،   - 27

ریشه.  1387ر.   چغندرقند  رشد  مختلف  مراحل  در  رطوبتی  مجاز  تخلیه  حد  شماره:  تعیین  نشریه  موسسه 619/87ای.   ،

 تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند. 

و تاك، ع.    ،زاده، ر.، قهرمانی، ع.، محمودزاده، ج.کیا، م.، عبدالعظیم، ربیعی، ی.، پدرام، ع.، بقائیاحمدآلی، ج. ك.،    فتوحی، - 28

، سازمان جهاد  1261/86نشریه شماره: . های قطع آخرین آبیاری و رابطه آن با کمیت و کیفیت چغندرقندتاثیر زمان. 1386

 کشاورزی استان آذربایجان غربی. 

زاده طاهری، م. ر.، بصیری،  نژاد، ح. ر.، رنجبر، ف.، ساعتی، م.، یوسفجو، ع. ا.، صادق صدقی، ع.، امیرشقاقی، ف.، صلحرشاد - 29

های مختلف . اثرات روش1384و شعبانیان، م.  ،، ساعدی، ح. احمدآلی، ج.نژاد، ا.، محمدی مزرعه، ح.، ش.، سلطانی، ا.، پاك

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.1403/84ی پاییزه. نشریه شماره: ورزی بر استقرار و عملکرد کلزاخاك

ورزی  . تاثیر اثرات چند روش خاك1384و اکبری، م.    ،، کرمانی، ك.، فرمانی، ق. ع. احمدآلی، ج.قهرمانیان، غ.، فتوحی، ك.،   - 30

برداشت مکانیزه. نشریه شماره:   ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  643/84بر همگنی رشد چغندرقند جهت تسهیل در 

 کشاورزی.

. بررسی اثر زیرشکنی و  1383و اکبری، م.    ، ، فتوحی، ك.، و پدرام، ع.، فرمانی، ق. ع.احمدآلی، ج.محمدی مزرعه، ح.،   - 31

گندم تناوب  در  محصول  عملکرد  بر  آبیاری  آب  مختلف  شماره:    -مقادیر  نشریه  خاك.  زیرشکنی  اثر  مطالعه  و  چغندرقند 

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.1465/83

و   - 32 قائمیان، ن.،   میاندوآب   کشاورزی  تحقیقات  ایستگاه  تفصیلی  خاکشناسی  مطالعات.  1383احمدآلی، ج.  عماری، پ.، 

 ، موسسه تحقیقات خاك و آب. 656/83. نشریه شماره: غربی آذربایجان استان

آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد رویشی، زایشی  ارزیابی اثر کم . 1381آقایاری، م. ، و خلیلی، م.، و حاجیاحمدآلی، ج.  - 33

، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و موسسه تحقیقات 706/81. نشریه شماره:  ایو پر شدن دانه در ذرت دانه

 اصالح و تهیه نهال و بذر. 

 

 در حال اجرا  های تحقیقاتیپروژه

 )مجری مسئول( تنظیم مقدار آب و مدت زمان هر آبیاری در باغات سیب در سامانه آبیاری سطحی  - 1

 )مجری( تات  سازمان تحقیقاتی هایایستگاه در  باغی و  زراعی محصوالت تولید در دقیق کشاورزی و هوشمندسازی اجرای - 2

همکار  )  در شرایط اقلیمی آذربایجان غربی   Pyrodwarfبررسی سازگاری و مقایسه تعدادی از ارقام تجاری گالبی روی پایه   - 3

 (اصلی

  بررسی کاربرد محلول پاشی با سیترات روی، سیترات کلسیم و کلرید کلسیم در مراحل مختلف فنولوژیکی برکنترل ریزش  - 4

 ( همکار اصلی)  و برخی خواص کیفی سیب رقم رد دلیشس    

در  درصد( در کنترل خسارت طوقه بر چغندرقند    40/8( و شیمیایی )کلرپیریفوس  Btکش زیستی )مقایسه و معرفی حشره - 5

 ( همکار اصلی) شرایط زارعین

 

 فنی  –گزارشات تحلیلی و علمی  

کشاورزی   بخش  برای  پیشنهادی  راهکارهای  و  هاظرفیت  مسائل،  موجود،  وضع.  1399  و همکاران.  احمدآلی، ج.، ، ح.،  نوری - 1

 . ارومیه شهرستان انزل منطقه
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تلفیقی، فاز   مدیریت  رویکرد  با   ارومیه  دریاچه  احیاء   برای  ترویج   طرح تحولی  برنامه )خاتمه یافته    الگویی  هایسایت

3 ،1398-1399) 

  اشنویه   ، سایت(  1)  نقده  هایدر شهرستان  چغندرقند  الگویی   های سایت  آبیاری  تکنیك  و مجری   محصولی  مسئول  مجری - 1

 ( سایت 1) میاندوآبو   سایت( 1) ، بوکانسایت( 1)

 سایت(  2فرنگی در شهرستان ارومیه )گوجه  الگویی هایسایت آبیاری تکنیك مجری - 2

 سایت( 1کلزا در شهرستان بوکان ) الگویی سایت آبیاری تکنیك مجری - 3

مهاباد    سایت( و   1دژ )سایت(، شاهین  2اشنویه )  هایسیب درختی در شهرستان  الگویی  هایسایت  آبیاری  تکنیك  مجری - 4

 سایت(  4)

 

، فاز تلفیقی  مدیریت  رویکرد  با   ارومیه  دریاچه  ء احیا  برای  ترویج   تحولیطرح    برنامه )خاتمه یافته    الگویی  هایسایت

2  ،1397-1398) 

  اشنویه   ، سایت(  1)  نقده  هایشهرستاندر    چغندرقند  الگویی   های سایت  آبیاری  تکنیك  و مجری   محصولی  مسئول  مجری - 1

   سایت( 2) میاندوآبو  سایت( 1)

 سایت( 1) مهابادشهرستان در  ایدانهذرت  الگویی سایت آبیاری تکنیك مجری - 2

 سایت(  1) ارومیهشهرستان در  ایعلوفه ذرت الگویی سایت آبیاری تکنیك مجری - 3

 

های الگویی خاتمه یافته )برنامه طرح تحولی ترویج برای احیاء دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز سایت

1 ،1396-1397) 

میاندوآب   ،سایت(  1های نقده ) های الگویی چغندرقند در شهرستانتکنیك آبیاری سایتمجری مسئول محصولی و مجری   - 1

 سایت(  1دژ )و شاهینسایت(  1)

 سایت(  1در شهرستان میاندوآب )ای علوفهمجری تکنیك آبیاری سایت الگویی ذرت  - 2

 سایت(  1مجری تکنیك آبیاری سایت الگویی سیب در شهرستان میاندوآب )  - 3

 

 و نشریات کتابترجمه تالیف و 

 کتاب

 نشریات فنی و ترویجی 

. بروشور ترویجی. انتشارات  داریپا  یکشاورز  یسو   به  یراهکار   یعیتجم  فشار  تحت  یاریآب.  1401جباری، آ.، و احمدآلی، ج.   - 1

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. 

ج.   - 2 سیستم1399احمدآلی،  کشاورزی  برای  حلقوی  تشتکی  آبیاری  .  ترویج  و  آموزش  موسسه  انتشارات  شماره   .باغات. 

 . 478انتشارات: 

ج. - 3 ع. ،  احمدآلی،  پدرام،  آبیاری قطره  . 1399  و  آرایش کاشت  سیستم  با  )تیپ(  نواری  زراعت چغندرقند.    25×50ای  در 

 . انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

.  39سازی آب قنوات. نشریه فنی شماره  های افزایش آبدهی و ذخیره. مروری بر روش1391و حصاری، ب.    ، احمدآلی، ج. - 4

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. موسسه

ترویج کشاورزی  هماهنگی  مدیریت  ای نواری ذرت. بروشور ترویجی. انتشارات  . آبیاری قطره1389و مدنی، م.    ،احمدآلی، ج. - 5

 سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. 
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بالو، ح.احمدآلی، ج. - 6 احمدی  راه 1388و مدنی، م.    ، ،  انتشارات مدیریت . خشکسالی و  با آن. نشریه ترویجی.  های مقابله 

 کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.    ترویجهماهنگی 

 

 نامهراهنمایی و مشاوره پایان

 
  شهرستان   در  تیپ  نوار  آبیاری  روش  از  استفاده  با  ایعلوفه  ذرت  آب  وریبهره  و  راندمان  بر  مالچ  . تأثیر1399صدقی، س.   - 1

 (.ی دوم راهنما، دانشگاه ارومیه، سمت )استاد آبیاری و زهکشینامه کارشناسی ارشد رشته بوکان. پایان

 مطالعه) محصول عملکرد سازیمدل از استفاده با مزرعه سطح در آب مصرف  کاهش سناریوهای ارزیابی. 1398رادفرد، ل.  - 2

 مشاور(. استاد ، دانشگاه ارومیه، سمت ) مهندسی منابع آبرشته نامه کارشناسی ارشد . پایان(میاندوآب دشت موردی

ای و های مختلف آبیاری در کشت یك و دو ردیفه ذرت دانه . بررسی کارآیی مصرف آب در سیستم1387صمدوند، س.   - 3

دانشگاه    ، زراعت و اصالح نباتاترشته  کارشناسی ارشد    نامه پایان.  تاثیر آن روی عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه میاندوآب

 مشاور(. استاد سمت )، ارومیه

 

 عضویت در مجامع علمی 

 
 عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی  ▪

 گذاری برنامه ترویجی آموزشی احیای دریاچه ارومیه و سیاست کمیته فنیعضو  ▪

 استقرار  در  محلی  جوامع  مشارکت  طریق  از  ارومیه  دریاچه  احیای  در  همکاری"  پروژه  استانی  راهبری  کارگروه  عضو ▪

 "پایدار کشاورزی

 عضو کارگروه خشکسالی سازمان جهاد کشاورزی استان ▪

سازمان  یابی و هماهنگی بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و  های مسئلهعضو کارگروه فنی کمیته  ▪

 جهاد کشاورزی استان

 ایران  زهکشی و ای آبیاریعضو کمیته منطقه ▪

 عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران  ▪

 عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران ▪

 عضو انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران  ▪

 ایران  هیدرولیك انجمن عضو ▪

 ایران  وژیهیدرول انجمن عضو ▪

 ایران عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی  ▪

 

 تشویقات 

 

بهبود عملکرد شبکه دانش کشاورزی  برای    آذربایجان غربی،استان  کشاورزی    سازمان جهاداز رئیس  تقدیر  دریافت لوح   ▪

 1400، " طرح محققان معین استان آذربایجان غربی"در قالب 
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برای برگزاری نخستین رویداد کشاورزی    آذربایجان غربی،استان  کشاورزی    سازمان جهاداز رئیس    یادبوددریافت لوح   ▪

 1400دانش بنیان و نوآور حوضه دریاچه ارومیه، 

برای اجرای سی و پنجمین دوره شناسایی،    آذربایجان غربی، استان  کشاورزی    سازمان جهاد دریافت لوح تقدیر از رئیس   ▪

 1399، 1398های بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال انتخاب و تجلیل از نمونه

برای تحقق   آذربایجان غربی،استان  دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی   ▪

 1398اهداف سازمانی، 

  برگزاری   رایبآذربایجان غربی، استان دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی   ▪

 1397، "تحقیقات سازیتجاری و فناوری مدیریت" آموزشی کارگاه 

های  آذربایجان غربی، برای تالش استان  دریافت لوح سپاس از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی   ▪

 1397 ،معین محققان امور و تحقیقات سازیتجاری کارشناس ارزنده و سعی مجدانه در مسئولیت

  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و   تحقیقات  مرکز   و رئیساستان    کشاورزی  جهاد   ترویج   هماهنگی  مدیراز    تقدیر   لوح  دریافت  ▪

  رویکرد  با ارومیه دریاچه احیاء برای ترویج تحولی برنامه" یك فاز اهداف پیشبردبرای  غربی، آذربایجاناستان  طبیعی

 96-97 زراعی سال در  "تلفیقی مدیریت

آذربایجان غربی، برای برگزاری کارگاه  استان  یس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  ئدریافت لوح تقدیر از ر ▪

 1388، "آشنایی با کتابخانه دیجیتال کشاورزی"آموزشی 

 

 سایر موارد 

 برگزاری کارگاه آموزشی 

  مرکز در    "آب  مصرف  نهیبه  تیریمد"تحت عنوان    بردارانبهره  کارشناسان و   برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی توانمندسازی  - 1

 1401، هیاروم شهرستان انزل یکشاورز جهاد

وری آب در راهکارهای افزایش بهره"تحت عنوان    بردارانبهره  کارشناسان و   برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی توانمندسازی  - 2

 1400، حوضه دریاچه ارومیهدر نخستین رویداد کشاورزی دانش بنیان و نوآور ویژه   "چغندرقند

در شبکه    ،"چغندرقند  آبیاری  و   کاشت  آرایش"  عنوان  تحت  فناوری  و  دانش   انتقال  یترویج  آموزشی  کاربردی  سخنرانی  - 3

 1399 دانش کشاورزی،

فنون تخصصی و  سازی  ها و پیادهبیان تکنیك "آموزشی توانمندسازی کارشناسان تحت عنوان  کارگاه  برگزاری و تدریس    - 4

،  "3طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز  "در    "کاهش مصرف آب گیاهان زراعی

1398 

توانمندسازی عمومی کاهش مصرف آب گیاهان    "برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی توانمندسازی کارشناسان تحت عنوان    - 5

 1398،  " 3طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز "در  " زراعی و باغی

طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد  " داران  بربه بهره  فنی   برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی انتقال دانش   - 6

سایت    1)  ، نقدهسایت چغندرقند(  1)  ، اشنویه ای(سایت ذرت علوفه  1)  های ارومیهدر شهرستان  "2مدیریت تلفیقی، فاز  

 1398، سایت چغندرقند( 2)و میاندوآب ای(، سایت ذرت دانه 1)، مهاباد چغندرقند(

زراعی )مباحث تخصصی فنون و   گیاهان  آبیاری"  عنوان  تحت  کارشناسان  توانمندسازی  آموزشی   دورهبرگزاری و تدریس    - 7

  " 2، فاز  تلفیقی  مدیریت  رویکرد  با  ارومیه  دریاچه  احیای  برای  ترویج  تحولی  طرح"در    "ها(سازی در سایتهای پیادهتکنیك 

1397 

  رویکرد   با   ارومیه  دریاچه  احیای  برای  ترویج  تحولی  طرح"  بردارانبهره  به  دانش   انتقال   برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی  - 8

فاز  تلفیقی  مدیریت و شاهیندر شهرستان  "1،  میاندوآب  نقده،  برای  های  الگویی چغسایت دژ  و ذرت های  ندرقند، سیب 

 1397ای، دانه
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و مرکز تحقیقات  و محققان  برای اعضای هیات علمی    "سازی تحقیقاتمدیریت فناوری و تجاری"برگزاری کارگاه آموزشی    - 9

1397کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، آموزش 
کتابخانه دیجیتال کشاورزی"برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی    - 10 با  اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات    "آشنایی  برای 

 1388کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 
 

 های آموزشی ها و کارگاهشرکت در دوره

 1401، در سازمان شنهادها یارتقاء نظام پ   - 1

  1401ی، در بخش کشاورز نینو ی هایفناور  - 2

 1401ی، کشاورز یهایو نوآور هایآموزش متاورس در خدمت فناور  - 3

 1401، انیدانش بن  یهاشرکت یبا مراحل ثبت و اخذ گواه  ییآشنا  - 4

 1401ی، در کشاورز یبا کاربرد نانو تکنولوژ ییآشنا  - 5

 1401وری اراضی دیم، ارتقاء بهره  - 6

 1400، کشاورزی  کاربردی آزمایشات طرح  - 7

 1400، فعال دادن گوش  و بیان  و نوشتن فن  - 8

 1400، ها طرح تصویب فرآیند  و  کالن های طرح بر مبتنی  پژوهشی  رویکردهای  - 9

 1400، زهکشی و  آبیاری های شبکه هوشمندسازی و سازیمدرن  - 10

 1400، یابی  ایده و خالقیت  - 11

 1400، آفرین تحول  صنایع و باز نوآوری  ، نگاری آینده  الگوهای  - 12

 1400ای زیرسطحی، آبیاری قطره  - 13

 1399، ای حرفه و  علمی اخالق   - 14

 1399، کشور  در تعرق  و تبخیر محاسبه  دور از سنجش هایروش  - 15

 1399، گریتسهیل هایروش و فنون  با آشنایی  - 16

 1399، اختراع ثبت  - 17

 1399، شنیداری و دیداری های  رسانه تولید فرآیند  با آشنایی  - 18

 1399، اختراع ثبت مستندات و  اظهارنامه تنظیم  - 19

 1399، فردی  و سازمانی  پویایی  - 20

 1399،  ارومیه دریاچه احیای کالن تصمیمات در آن جایگاه و  آب اقتصاد  - 21

 1399، انسانی  منابع  مدیریت اصول  - 22

 1399، گیریتصمیم و سازی تصمیم اصول  - 23

 1399، آب وری بهره افزایش و کشاورزی آب مصرف  کاهش  - 24

 1399، کشاورزی حوزه فکری  کیتمال  - 25

26 - REWAS: REal Water Savings in Agricultural Systems, FAO, 2020      

 1398عملکرد،  مدیریت نظام استقرار  - 27

و دانشگاه ارومیه(،    برگزار شده توسط فائو با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه)گیری تبخیر و تعرق  ساخت دستگاه اندازه  - 28

1398 

 OOIS ، 1398افزاری با استفاده از مدل نرمهای آبیاری برنامه آبیاری و برآورد مقادیر توزیع و تحویل آب در شبکه  - 29

 1398های آبیاری و زهکشی، گیری جریان در شبکهکاربرد ابزارآالت نوین اندازه  - 30

 1397کشاورزی،   هایداده تحلیل و تجزیه در  SAS آماری افزار نرم  کاربرد  - 31

 1397، کشاورزی بخش  در فنی  دانش و فناوری مفهوم  با آشنایی  - 32
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 1397، ترویج  نظام  در معین محققان و ارشد مروجان پژوهشگر جایگاه  تبیین  - 33

 1397، فناوری انتقال و تحقیقات سازی تجاری  - 34

 1396های تدریس در آموزش عالی، مهارت  - 35

 1396، هایافته هایدستورالعمل  تحقیقاتی، هاییافته ترویجی، هاینشریه نوشتن و تحریر نحوه  - 36

 WEAP  ،1394افزارسازی با نرممدل  - 37

 1394)مقدماتی تا متوسطه(،   ArcGISافزار آشنایی با نرم  - 38

 1394کاربردهای اطالعات هواشناختی در مدیریت صحیح و احیاء دریاچه ارومیه،   - 39

 1389آبیاری و زهکشی، های سازی در شبکههای بهینهکاربرد مدل  - 40

 1389بینی، ریزی و پیشمدیریت آبیاری، برنامه  - 41

 1388در کشاورزی،   GISاستفاده از   - 42

 1387گیری سرعت جریان آب، های دقیق اندازهسیستم  - 43

 1387های آبیاری، کاربرد اتوماسیون در سامانه  - 44

 1386های عمرانی، کاربرد مصالح ژئوسنتتیك در پروژه  - 45

 1385های ریاضی، سازی آن با استفاده از مدلخاك و شبیهحرکت آب در   - 46

 1383در مهندسی آبیاری و زهکشی،  GISکاربرد   - 47

 1383مهارت یك کامپیوتر غیر حضوری،   - 48

 1382های تحقیقاتی، گیری آب آبیاری در طرح آموزش فنون و نحوه اندازه  - 49

 1381وطه، افزار مربهای آماری در کشاورزی و آشنایی با نرمکاربرد طرح  - 50

 1381، 2زبان انگلیسی سطح   - 51

 1380، 1زبان انگلیسی سطح   - 52

 1379های آبیاری تحت فشار، طراحی و اجرای سیستم   - 53

 

 محقق معین 

 انزل شهرستان ارومیه  بخشمرکز جهاد کشاورزی محقق معین  - 1


انتقال دانش فنی
وری آب محصول چغندرقند در چهار سایت جامع الگویی  بهرههای مناسب برای افزایش  انتقال دانش فنی استفاده از روش - 1

  مدیریت رویکرد با  ارومیه دریاچه احیاء برای ترویج  تحولی طرح برنامه قالب های نقده، اشنویه و میاندوآب در در شهرستان 

 1398تلفیقی، 

از روش - 2 استفاده  فنی  دانش  بهرهانتقال  افزایش  برای  مناسب  دانه های  ذرت  آب  دروری  در    ای  الگویی  جامع  سایت  یك 

 1398تلفیقی،  مدیریت رویکرد با ارومیه دریاچه احیاء برای ترویج تحولی طرح برنامه  قالب  مهاباد در شهرستان 

افزایش بهرهانتقال دانش فنی استفاده از روش - 3 الگویی در  وری آب ذرت علوفه های مناسب برای  ای در یك سایت جامع 

 1398تلفیقی،  مدیریت رویکرد با ارومیه دریاچه احیاء برای ترویج تحولی طرح برنامه قالب ارومیه در شهرستان 

در سه سایت جامع الگویی در    چغندرقندمحصول  وری آب  های مناسب برای افزایش بهرهانتقال دانش فنی استفاده از روش - 4

  مدیریت   رویکرد   با  ارومیه  دریاچه  احیاء  برای  ترویج  تحولی  طرح  برنامه   قالب   در  دژهای نقده، میاندوآب و شاهینشهرستان 

 1397، تلفیقی

افزایش بهرهانتقال دانش فنی استفاده از روش - 5 الگویی در  های مناسب برای  وری آب درختان سیب در یك سایت جامع 

 1397، فیقیتل  مدیریت رویکرد با ارومیه دریاچه احیاء برای ترویج تحولی طرح برنامه قالب در میاندوآب شهرستان 
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افزایش بهرهانتقال دانش فنی استفاده از روش - 6 الگویی در  وری آب ذرت علوفه های مناسب برای  ای در یك سایت جامع 

 1397، تلفیقی مدیریت رویکرد با ارومیه دریاچه احیاء برای ترویج تحولی طرح برنامه قالب در میاندوآب شهرستان 

 

 : ISCو   ISIداور نشریات  
1- Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), Tarbiat Modares University Press, 

Tehran 

2- Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW), Razi University Press, 

Kermanshah 

 ایران آب و آبیاری مهندسی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، انجمن  - فصلنامه علمی  -3

 پژوهشی اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران  -  نشریه علمی -4

 ایران بیابانی  مناطق کنترل و   مدیریت  علمی انجمنپژوهشی مدیریت بیابان،   -  نشریه علمی -5

 

 موارد  سایر

1400، "غربی آذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رشد مرکز"سیس در تأ مشارکت   - 1
 1400، "دریاچه ارومیهنخستین رویداد کشاورزی دانش بنیان و نوآور ویژه حوضه "برپایی نمایشگاه  مشارکت در  - 2
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