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پژوھشی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

نشريه دانشكده .تعیین رابطه بدون بعد دبي اشل در دريچه ھاي قوسي مستغرق و آزاد. ١٣٨٢. ، جوان، م.ع.مشاھرخ نیا، 
.٢٩١- ٢٨٣: ٢، شماره١۵مھندسي، دانشگاه فردوسي مشھد، سال 

سي مجله تحقیقات مھند. رابطه دبي اشل بدون بعد در دريچه ھاي قوسي با جريان آزاد. ١٣٨٣. ، جوان، م.ع.شاھرخ نیا، م
. ٩۶-٨۵: ٢٠، شماره ۵كشاورزي، جلد 



. ١١- ١: ١، شماره ١مجله ھیدرولیك، جلد. برآورد ضريب دبي جريان در دريچه ھاي قوسي. ١٣٨۴. ، جوان، م.ع.شاھرخ نیا، م

مجله تحقیقات مھندسي . بررسي شاخصھاي عملكرد آبیاري در شبكه آبیاري درودزن. ١٣٨۵. ، جوان، م.ع.شاھرخ نیا، م
.۴۶-٣٣: ٢٩، شماره ٧ي، جلد كشاورز

در شبیه سازي جريان در كانالھاي MIKE-11و HEC-RASكاربرد مدلھاي . ١٣٨٧. ر.و کشاورزی، ع. ، جوان، م.ع.شاھرخ نیا، م
.۶٢-۴٩: ١، شماره ٩مجله تحقیقات مھندسي كشاورزي، جلد. آبیاري

-٨٠و تحلیل پراکندگی مکانی شدت خشکسالی سال زراعی پایش. ١٣٨٧. ع.و شاھرخ نیا، م. ا.پیرمرادیان، ن، شمس نیا، س
، مھندسی )GIS(در محیط سامانه ی اطالعات جغرافیایی ) SPI(استان فارس با استفاده از شاخص معیار شده ی بارش ١٣٧٩

.٧۴-۶۵: ٢آب، سال اول، شماره 

مجله . بر عملکرد و مصرف آب ذرت در دو بافت خاکبررسی اثر استفاده از ابزارھای برنامه ریزی آبیاری . ١٣٩١. ع.شاھرخ نیا، م

.٣٤١-٣٣١، ٤، شماره ٦آبیاری و زھکشی ایران، جلد 

مقایسه ایزارھای برنامه ریزی آبیاری در باغات مرکبات با بافت خاک . ١٣٩٢. و دھقانی سانیج، ح. ، زارع، ا.ع.شاھرخ نیا، م

.٥٠٩-٤٩٩، ٧جلد ، ٤نشریه آبیاری و زھکشی ایران، شماره . متوسط و سبک

نشریه آبیاری و زھکشی .  بررسی فنی و اقتصادی پوشش کانال ھای آبیاری شھرستان داراب. ١٣٩٣. و زارع، ا. ع.شاھرخ نیا، م

.٥٠-٤٢، ٨، جلد ١ایران، شماره 

در خاک با مرکبات ایقطره برنامه ریزی آبیاری مختلف زارھای بمقایسه ا. ١٣٩٤. و دھقانی سانیج، ح. ، زارع، ا.ع.شاھرخ نیا، م

.٤٥٨-٤٤٨، ٩، جلد ٣نشریه آبیاری و زھکشی ایران، شماره . بافت متوسط و سنگین

برآورد میزان نشت آب در کانال ھای آبیاری پوشش شده . ١٣٩٤. و سنایی جھرمی، ص. ع.، شاھرخ نیا، م.آذری فرد جھرمی، ح

.٩٥٩- ٩٤٨، ٩، جلد ٦نشریه آبیاری و زھکشی ایران، شماره . MSEEPو SEEP/Wشھرستان مرودشت با استفاده از مدلھای 

کیفیت ارقام گوجه آبیاری بر عملکرد و مقادیر مختلف آببررسی اثر . ١٣٩٥.و علیان غیاثی، ع. ، شاه امیریان، م.ع.شاھرخ نیا، م

.١٨٦-١٧٨، ١٠، شماره ٢مجله آبیاری و زھکشی ایران، جلد . فرنگی تحت کاشت نشایی

ترویجی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

بھار پارسه، دوره اول، سال اول، . سدھاي قديمي واقع بر رودخانه كر و سیوند در استان فارس. ١٣٨۵. ، جوان، م.ع.شاھرخ نیا، م
.٣۵-٣٠: ٨شماره 

خشکسالی با استفاده از ارزیابی دوره بازگشت .١٣٨٧. ع.و شاھرخ نیا، م. ، بوستانی، ف.ا.پیرمرادیان، ن، شمس نیا، س
.٢١-٧: ١٣مجله دانش نوین کشاورزی، سال چھارم، شماره . در استان فارس) SPI(شاخص استاندارد شده بارش

نشریه مدیریت آب در . اثر افزایش رقوم سرریزھای اضطراری بر تغییرات دبی در شبکه آبیاری درودزن. ١٣٩٣. ع.شاھرخ نیا، م
.٢٨- ١٩، ٩٣ییز و زمستان ، پا٢، شماره ١کشاورزی، جلد 



مقاالت ارائه شده در کنفرانس ھای داخلی و خارجی

کنفرانس ھای داخلی

. تعیین حساسیت سازه ھاي تحويل آب در شبكه آبیاري درودزن با استفاده از مدل رياضي. ١٣٨٢. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، تھران، ايران١٣٨٢دي ۴و٣. يازدھمین ھمايش كمیته ملي آبیاري و زھكشي ايران

به ) استان فارس(تعیین و بررسي ھدايت ھیدرولیكي خاك ھاي منطفه باجگاه . ١٣٨٣. و سپاسخواه، ع. ع. شاھرخ نیا، م
.، شیراز، ايران١٣٨٣ارديبھشت ٢۴و٢٣. دومین كنفرانس ملي دانشجويي منابع آب و خاك. روشھاي مختلف

كارگاه آموزشي مديريت . قديمي واقع بر رودخانه كر و سیوند در استان فارسسدھاي. ١٣٨۵. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.شیراز، ايران، ١٣٨٥تیر ٦و٥.  مصرف بھینه آّب در استان فارس

. استفاده از مدل ھاي شبیه سازي جريان در ارزيابي و بھبود عملكرد شبكه ھاي آبیاري.١٣٨۵. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.شیراز، ايران، ١٣٨٥تیر ٦و٥. ديريت مصرف بھینه آّب در استان فارسكارگاه آموزشي م

كارگاه آموزشي مديريت مصرف بھینه . تاثیر تغییرات زبري كانال ھاي آبیاري بر دبي آبگیرھا.١٣٨۵. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.شیراز، ايران، ١٣٨٥تیر ٦و٥. آّب در استان فارس

بررسی و ارزیابی پتانسیل ھا، تمایالت و موانع . ١٣٨۶. و کريمی، م. خرمیان، م. ع. خ نیا، مشاھر. مامن پوش، ع. حیدری، ن
دومین کنفرانس ملی تجربه ھای ساخت . موجود در انتقال مدیریت و مشارکت آب بران در شبکه ھای آبیاری و زھکشی

.، کرج، ایران٨۶آبان ٣- ١. تاسیسات آبی و شبکه ھای آبیاری و زھکشی

تحلیل پراکندگی مکانی شدت . ١٣٨۶. ن. و امیری، س. ع. شاھرخ نیا، م. م. قاسمی، م. پیرمرادیان، ن. ا. یا، سشمس ن
دومین ھمایش ملی . (GIS)در استان فارس با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ١٣٧٩-٨٠خشکسالی سال زراعی 

.، گرگان، ایران٨۶مھر٢۶و٢۵. کشاورزی بوم شناختی ایران

راندمان یکنواختی توزیع و مصرف آب چھار روش آبیاری میکرو در . ١٣٨۶. ا. و قائمی، ع. روح پرور، ج. بنیان پور، ع. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران٨۶اسفند ٢. سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. باغ زیتون در منطقه بیضا فارس

. تاثیر تغییرات عمق آب در کانالھای آبیاری بر دبی سازه ھای کنترل کننده جریان در باالدست. ١٣٨٧.و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، تھران، ايران٨٧آبان ٢٣-٢١. ھفتمین کنفرانس ھیدرولیک ایران

-٢١. یرانھفتمین کنفرانس ھیدرولیک ا. براورد ضریب فشردگی جریان در دریچه ھای قوسی. ١٣٨٧. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، تھران، ايران٨٧آبان ٢٣

توسعه روابط بدون بعد حاکم بر دبی عبوری از دریچه ھای . ١٣٨٧. و رنجبر زاھدانی، م. کشاورزی، ع. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، تھران، ايران٨٧آبان ٢٣- ٢١. ھفتمین کنفرانس ھیدرولیک ایران. قوسی

دومین . وم سرریز اضطراری بر تغییر دبی کانال فرعی در شبکه آبیاری درودزن فارسبررسی تغییر رق. ١٣٨٧. ع. شاھرخ نیا، م
. ، اھواز، ایران٨٧بھمن ١٠-٨. ھمایش ملی مدیریت شبکه ھای آبیاری و زھکشی

دومین ھمایش ملی مدیریت شبکه ھای . براورد ضریب دبی توانی در دریچه ھای قوسی. ١٣٨٧. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، اھواز، ایران٨٧بھمن ١٠-٨. اری و زھکشیآبی

ھمایش ملس . تسطیح لیزری اراضی و منافع آن بر کشاورزان. ١٣٨٨. و علیزاده. ع. موسوی، شاھرخ نیا، م. اسفندیاری، ب
.شیراز، ايران، ٨٨اردیبھشت ٢٤-٢٣. مسائل و راھکارھای مقابله با خشکسالی

یازدھمین کنگره علوم خاک . ارائه مدل ساده منطقه ای تبخیرو تعرق برای استان کرمان. ١٣٨٨. و بذرافشان، د. ع. شاھرخ نیا، م
.گرگان، ایران، ٨٨تیر ٢٤-٢١. ایران



کارگاه مدیریت مصرف آب کشاورزی در . اصول مدیریت و بھره برداریاز شبکه ھای آبیاری و زھکشی. ١٣٨٧. ع. شاھرخ نیا، م
.شیراز، ايران. ٨٧آذر ١١. مناطق خشک

کارگاه مدیریت مصرف آب کشاورزی در مناطق . بررسی عملكرد و مسائل شبكه آبیاري درودزن فارس. ١٣٨٧. ع. شاھرخ نیا، م
.شیراز، ايران. ٨٧آذر ١١. خشک

ارزیابی سیستمھای آبیاری قطره ای اجراشده در شھرستان . ١٣٨٨. و اسالمی، ا. کھنوجی، م. ع. شاھرخ نیا، م.  مظفری، ر
.، کرمان، ایران٨٨آذر ١٢-١١. چھارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان

دیدگاه کارشناسان و کشاورزان در مورد مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری و زھکشی . ١٣٨٨. و  حیدری، ن. ع. شاھرخ نیا، م
طالعه، ساخت، بھره برداری و نگھداری شبکه ھای اولین ھمایش ملی رویکردھای نوین مشارکت مردمی در م. درودزن فارس

.، شیراز، ايران٨٨بھمن ٨-٧. آبیاری و زھکشی

مقایسه فنی و اقتصادی دو روش آبیاری تیپ و شیاری بر عملکرد و کارایی . ١٣٨٨.  ع. و شاھرخ نیا، م. خادم حمزه، ح. دمحمی، د
.، تھران، ایران٨٨بھمن ١۵-١۴. النه اقتصاد کشاورزی ایرانھفتمین کنفرانس دوسا. مصرف آب ارقام کلزا در استان فارس

- ١٨. نھمین کنفرانس ھیدرولیک ایران. معادالت تخمین مستقیم دبی در دریچه ھای قوسی. ١٣٨٩. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، تھران، ایران٨٩آبان ٢٠

نھمین کنفرانس . آب در بازشدگی ھای مختلف دریچهتغییرات حساسیت سازه ھای کنترل. ١٣٨٩. و جوان، م. ع. شاھرخ نیا، م
.، تھران، ایران٨٩آبان ٢٠-١٨. ھیدرولیک ایران

دومین . تبخیروتعرق پتانسیل در استان کرمانمقایسه روشھای مختلف براورد. ١٣٨٩. ع. و شاھرخ نیا، م. دھاقین بذرافشان، ا
.رمان، ایران، ک٨٩بھمن ١٠-٩. کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

سومین ھمایش ملی مدیریت شبکه . ضریب دبی سازه ھای کنترل آب در شبکه آبیاری درودزن فارس. ١٣٨٩. ع. شاھرخ نیا، م
.، اھواز، ایران٨٩اسفند ١٢- ١٠. ھای آبیاری و زھکشی

. تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیروتعرق گیاه مرجع برای استان کرمان. ١٣٨٩. و دھاقین بذرافشان، ا. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرمان، ایران٨٩بھمن ١٠-٩. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

آبیاری مقایسه راندمانھای مصرف و یکنواختی توزیع آب در روشھای. ١٣٨٩. و مظاھری لقب، ح. خادم حمزه، ح. ع. شاھرخ نیا، م
، کرمان، ٨٩بھمن ١٠- ٩. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. قطره ای و شیاری در زراعت کلزا در زرقان فارس

.ایران

عملکرد سیستم و بررسی اثرات باد بر آن در سیستم آبیاری . ١٣٨٩. و ساجدی، م. رئوف، م. ع. شاھرخ نیا، م. نوری ماللر، ک
٢٧. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشھای آبیاری تحت فشار. متحرک در دشت بیله سواربارانی کالسیک ثابت با آبپاش 

.، کرج، ایران٨٩بھمن 

تعیین میزان آب مصرفی، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در مزارع چھار شھرستان . ١٣٨٩. استخر، ا. زارع، ا. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرمان، ایران٨٩بھمن ١٠-٩. مدیریت جامع منابع آبدومین کنفرانس سراسری . استان فارس

سومین سمینار . بررسی تاثیر روش ھای مختلف مدیریت آبیاری قطره ای بر مصرف آب و عملکرد مرکبات. ١٣٨٩. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران٨٩بھمن ٢٧. ملی توسعه پایدار روشھای آبیاری تحت فشار

دومین . و کاربرد ابزارھای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سنگینبررسی . ١٣٨٩. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرمان، ایران٨٩بھمن ١٠-٩. کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

سمینار سومین . تاثیر روشھای مختلف مدیریت آبیاری قطره ای نواری ذرت در خاکھای با بافت سنگین. ١٣٨٩. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران٨٩بھمن ٢٧. ملی توسعه پایدار روشھای آبیاری تحت فشار

سومین . کاربرد و مقایسه روش ھای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک. ١٣٨٩. ع. شاھرخ نیا، م
.، اھواز، ایران٨٩اسفند ١٢- ١٠. ھمایش ملی مدیریت شبکه ھای آبیاری و زھکشی



بررسی و مقایسه ابزارھای مختلف برنامه ریزی آبیاری ذرت در سیستم آبیاری قطره ای نواری در . ١٣٨٩. ع. شاھرخ نیا، م
.، اھواز، ایران٨٩اسفند ١٢- ١٠. سومین ھمایش ملی مدیریت شبکه ھای آبیاری و زھکشی. شھرستان فسا

اولین کنگره ملی علوم و . د بسوی افزایش بھره وری و جھاد اقتصادیآبیاری نوین و دقیق ذرت، گامی بلن. ١٣٩٠. ع. شاھرخ نیا، م
.، زنجان، ایران٩٠شھریور ٢١-١٩. فناوریھای نوین کشاورزی

بررسی مشارکت بھره برداران در شبکه آبیاری بارانی بیله . ١٣٩٠. و اصغری، س. رئوف، م. ع. شاھرخ نیا، م. نوری ماللر، ک
.، جھرم، ایران٩٠خرداد ۶-۵. رزیھمایش ملی مدیریت کشاو. سوار

نخستین کنفرانس . نقش برنامه ریزی آبیاری قطره ای در افزایش بھره وری مصرف آب ذرت. ١٣٩٠. وگودرزی، ن. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران٩٠آذر ٢-١. ملی ھواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

یازدھمین . در مدیریت ھای مختلف آبیاری در شھرستان فسابھره وری مصرف آب درختان نارنگی. ١٣٩٠. ع. شاھرخ نیا، م
.،  کرمان، ایران٩٠بھمن ٢٠- ١٨. سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیر

بھره تخمین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی خاک ھای استان فارس با استفاده از رطوبت اشباع . ١٣٩٠. ع. شاھرخ نیا، م
.،  کرمان، ایران٩٠بھمن ٢٠-١٨. سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیریازدھمین . موئینگی خاک

یازدھمین سمینار . بررسی میزان نشت آب در کانال ھای آبیاری سنتی و سیمانی حسن آباد داراب. ١٣٩٠. ع. شاھرخ نیا، م
.،  کرمان، ایران٩٠بھمن ٢٠-١٨. سراسری آبیاری و کاھش تبخیر

مقایسه تاثیر چھار روش آبیاري میکرو بر کمیت و کیفیت زيتون . ١٣٩٠.ا. قائمی، عو. روح پرور، ج. ر، عبنیان پو.ع. شاھرخ نیا، م
.،  کرمان، ایران٩٠بھمن ٢٠-١٨. یازدھمین سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیر. روغنی در فارس

گیاه مرجع با استفاده از شبکه ھای عصبی در تخمین تبخیروتعرق پتانسیل. ١٣٩٠. و دھاقین بذرافشان، ا. ع. شاھرخ نیا، م
.، سمنان، ایران٩٠اردیبھشت ٧-۶. ششمین کنگره ملی مھندسی عمران. استان کرمان

کنفرانس ملی . نقش برنامه ریزی آبیاری قطره ای در افزایش بھره وری مصرف آب ذرت. ١٣٩٠. ، گودرزی، ن.ع . شاھرخ نیا، م
.، زنجان، ابران١٣٩٠آذر ٢- ١ھواشناسی و مدیریت آب کشاورزی،

سومین سمینار ملی مسائل . تاثیر پوشش کانال آبیاری جنت شھر داراب بر کاھش میزان تلفات آب. ١٣٩١. ع . شاھرخ نیا، م
.،کرج، ایران١٣٩١خرداد ٢۴ژئوتکنیکی شبکه ھای آبیاری و زھکشی، 

. دیریت آبیاری  قطره ای در یک باغ مرکبات در شھرستان فساتجربه استفاده از ابزارھای مختلف م. ١٣٩١. ع . شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران١٣٩١خرداد ۴-٣چھارمین کنفرانس ملی تجربه ھای ساخت سازه ھای آبی و شبکه ھای آبیاری و زھکشی، 

ه ھای ساخت چھارمین کنفرانس ملی تجرب. بررسی میزان نشت آب در کانال آبیاری منصوریه داراب. ١٣٩١. ع . شاھرخ نیا، م
. ، کرج، ایران١٣٩١خرداد ۴- ٣سازه ھای آبی و شبکه ھای آبیاری و زھکشی، 

دوازدھمین . استفاده از ابزارھای مختلف مدیریت آبیاری قطره ای، دریک باغ پرتقال با بافت سنگین خاک.١٣٩٢. ع . شاھرخ نیا، م
.ایران، کرمان، ١٣٩٢شھریور ۶-۵. سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیر

. برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک ھای شھرستان فیروزآباد با استفاده از توابع انتقالی.١٣٩٢. فریدونی، ج. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرمان، ایران١٣٩٢شھریور ۶-۵. دوازدھمین سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیر

دوازدھمین . نال آبیاری منصوریه داراب از نظر فنی و اقتصادیبررسی میزان نشت آب در کا. ١٣٩٢. ، زارع، ا.ع . شاھرخ نیا، م
.، کرمان، ایران١٣٩٢شھریور ۶-۵. سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیر

اولین ھمایش ملی . بررسی فنی و اقتصادی میزان نشت آب در کانال آبیاری حسن آباد داراب. ١٣٩٢. و زارع، ا. ع. شاھرخ نیا، م
.، مشھد، ایران١٣٩٢بھمن ١٠. آب کشاورزیآبیاری و بھره وری 

اولین ھمایش ملی . ارزیابی فنی سیستم ھای آبیاری قطره ای باغات در استان فارس.  ١٣٩٢. ، صدرقائن، ح.ع . شاھرخ نیا، م
.، مشھد، ایران١٣٩٢بھمن ١٠. آبیاری و بھره وری آب کشاورزی

اولین ھمایش ملی آبیاری و بھره وری . ی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه پرتقالتاثیر برنامه ریزی آبیار.  ١٣٩٢. ع . شاھرخ نیا، م
.، مشھد، ایران١٣٩٢بھمن ١٠. آب کشاورزی



نخستین کنگره . بررسی فنی و اقتصادی میزان نشت آب در کانال آبیاری جنت شھر داراب. ١٣٩٣. و زارع، ا. ع. شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران١٣٩٣اردیبھشت ٣١-٣٠. مھندسی و مدیریت آب و خاک ایران

نخستین کنگره . تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی پرتقال در بافت خاک سنگین. ١٣٩٣. ع . شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران١٣٩٣اردیبھشت ٣١-٣٠. مھندسی و مدیریت آب و خاک ایران

. جرا و بھره برداری سیستم ھای آبیاری قطره ای باغات در استان فارسبررسی کیفیت ا.  ١٣٩٣. ، صدرقائن، ح.ع . شاھرخ نیا، م
.، کرج، ایران١٣٩٣اردیبھشت ٣١-٣٠. نخستین کنگره مھندسی و مدیریت آب و خاک ایران
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پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده

تعیین رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی خاک ھای استان فارس با استفاده از رطوبت اشباع موئینگی خاک به روش 
١٣٨٨تا ١٣٨۶، )مجری:سمت (. سکارکانی

.١٣٨٨تا ١٣٨۶، )مجری:سمت (.بررسی عملکرد شبکه آبیاری درودزن با تغییر رقوم سرریزھای اضطراری

١٣٨۶تا ١٣٨۴، )مجری:سمت (). شبکه ھای درودزن، اصفھان، دز و قزوین( نقش مشارکت آب بران در مدیریت شبکه ھای آبیاری

.١٣٨٧تا ١٣٨۴، )مجری:سمت (.آبیاري تیپ و شیاري بر عملكرد دانه و روغن ارقام كلزامقايسه فني واقتصادي دو روش 

.١٣٨٩تا ١٣٨۶، )مجری:سمت (. مقایسه تاثیر روشھای مختلف آبیاری میکرو بر کمیت و کیفیت زیتون روغنی

تعیین مزیت نسبی محصول ذرت در مقایسه با سایر محصوالت زراعی قابل کشت در شرایط اقلیمی فارس بر اساس محدودیت 
.١٣٩٠تا ١٣٨٨، )مجری:سمت (. آب

.١٣٩١تا١٣٨٨، )مجری:سمت (.مقایسه روشھای مختلف پایش رطوبت خاک در باغات مرکبات

.١٣٩١تا١٣٨٨)مجری:سمت (.ی رطوبت خاک در آبیاری مزارع ذرتمقایسه فنی و اقتصادی روشھای مختلف اندازه گیر



تا ١٣٨٩،)مجری:سمت (.روش ھای  مختلف برنامه ریزی آبیاری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت میوه پرتقالفنی و اقتصادی مقایسه 
١٣٩٢.

.١٣٩٢تا ١٣٨٩، )مجری:سمت (. بررسی فنی و اقتصادی نشت آب در کانالھای آبیاری شھرستان داراب

تا ١٣٨٨،)مجری:سمت (. بررسی روشھای مختلف برنامه ریزی آبیاری و پایش رطوبت خاک در باغات مرکبات شھرستان فسا
١٣٩١.

.١٣٩١تا ١٣٨٩،)مجری:سمت (. اندازه گیری میزان نشت آب در کانالھای آبیاری سنتی و پوشش شده شھرستان داراب

١٣٩٠، )مجری:سمت (). منطقه ای استان فارس(تم ھای آبیاری میکرو اجرا شده در باغات عوامل موثر بر مدیریت آبیاری سیس
.١٣٩٢تا 

.١٣٩٣تا ١٣٩١،)مجری:سمت (. بررسی عوامل موثر بر مدیریت آبیاری سیستم ھای آبیاری میکرو اجرا شده در باغات

، )دشت مرودشت(قطره ای در استان فارس بررسی اثر مقادیر آب مصرفی بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در روش آبیاری
.١٣٩٥تا ١٣٩٣، )مجری:سمت(

.١٣٩٤تا ١٣٩٢، )مجری:سمت(بررسی اثر مقدارآب مصرفی بر کمیت و کیفیت انگور یاقوتی در منطقه نیمه گرم استان فارس،

پروژه ھای تحقیقاتی در حال اجرا

.١٣٩٦تا ١٣٩٣، )مجری:سمت(،خشکسالی در استھبانتعیین زمان آبیاری کمکی انجیر دیم رقم سبز در شرایط 

.١٣٩٦تا ١٣٩٤، )مجری:سمت(،بررسی تلفات آب و شاخص ھای عملکرد در کانالھای شبکه آبیاری درودزن

نشریات فنی و ترویجی

.ترویجی، سازمان جھاد کشاورزی استان فارس-برنامه ریزی آبیاری، نشریه فنی. ١٣٩۴. ع.شاھرخ نیا، م

، نشریه فنی، سادهروابطبافارساستانیھاخاکیپژمردگنقطهومزرعهتیظرفرطوبتزانیمبرآورد. ١٣٩۴. ع.شاھرخ نیا، م
.مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مرکز تحقیقات و آموزش ، نشریه فنی، اهیگبرگیدمایریگاندازهباھاباغومزارعیاریآبیزیربرنامه. ١٣٩۴. ع.شاھرخ نیا، م
.کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مرکز تحقیقات و ، نشریه فنی، آبیاريھايشبكهدرآبجريانكنندهكنترلھايسازهحساسیت. ١٣٩۴. ع.شاھرخ نیا، م
.آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج برنامه ریزی آبیاری، نشریه ترویجی، استفاده از بلوک گچی در . ١٣٩۴. ع.شاھرخ نیا، م
.کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی

نشریه ترویجی، ، )شھرستان فسا(ذرت دانه ای در منطقه نیمه گرم استان فارس برنامه ریزی آبیاری. ١٣٩۴. ع.شاھرخ نیا، م
.کشاورزی، نشر آموزش کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

راھنمایی و مشاوره پایان نامه

یمصنوعیعصبیھاشبکهازاستفاده. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٨٧. دھاقین بذرافشان، احسان
.فیروزآباددانشگاه آزاد اسالمی واحد ). استاد راھنما: سمت(کرماناستاندرمرجعاهیگروتعرقیتبخبرآوردجھت

یخاکھایرطوبتمشخصهیمنحنسهیمقاونییتع. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٨٩. فریدونی، جعفر
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(مختلفیروشھابهروزآبادیفشھرستان



درمرکباتیآبازینبرآوردمختلفیروشھاسهیمقا. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی.١٣٩١. ھومان فرد، دمحمھادی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(فساشھرستان

یاریآبیھاکانالدرآبنشتزانیمیابیارز. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٩٢. مومن زاده، سید محسن
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(کازروندشت

یکانالھادرآبنشتبرآوردمختلفیروشھاسهیمقا. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٩١. متفرس، محسن
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(روزآبادیفشھرستانیاریآب

کرماناستاندریاقطرهیاریآبیھاستمیسیابیارز. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٨٨. مظفری، رسول
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(

سوارلهیبدشتیبارانیاریآبستمیسیابیارز. ری و زھکشیپایان نامه کارشناسی ارشد آبیا. ١٣٨٩. نوری ماللر، کیومرث
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(

سمتادامهکانالدریاریآبعملکردیشاخصھایبررس. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٨٨. شفیعی، بھروز
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(فارساستاندرودزنیزھکشویاریآبشبکهچپ

منطقهیاریآبیکانالھادرآبنشتیبررسونییتع. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٩١. ظرافت، حسین
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(دارابرستاق

اثر تنش مختلف آب آبیاری بر محصول گوجه . پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زھکشی. ١٣٩۴. طلبعلیان غیاثی، عبدالم
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد). استاد راھنما: سمت(فرنگی در مرودشت

عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن ملی آبیاری و زھکشی ایران

عضو انجمن ھیدرولیک ایران


