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  :یتحصيلسوابق 

  .١٣٧٠  سال اتمام،اروميهدانشگاه  هاي آشاورزي،ليسانس، ماشين

  .١٣٧٨  ، سال اتمام اهواز  چمران شهيدهاي آشاورزي، دانشگاه ماشينمکانيزاسيونليسانس،  فوق

  .١٣٩٠ ، سال اتماماهواز شهيد چمراناورزي، دانشگاه  آشنيزاسيوندکتری، مكان

  :شغلیسوابق  

  ١٣٧٣ تا ١٣٧٢ کارشناس مکانيزاسيون سازمان کشاورزی فارس، مدیریت کشاورزی شهرستان داراب، از سال  •

 ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی فارس ،بخش تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی کارشناس پژوهشی، •
   ١٣٧٨  تا١٣٧٤ از سال ایستگاه تحقيقات کشاورزی داراب،

 ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی فارس ،بخش تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی ،عضو هيات علمی •
   تا کنون١٣٧٩ از سال ایستگاه تحقيقات کشاورزی داراب،

  :سوابق اجرایی

   تا کنون١٣٧٥، ایستگاه تحقيقات کشاورزی دارابرزي تحقيقات فني و مهندسي آشاوگروه  مسئول •

   تا کنون١٣٧٨ .های کشاورزی و تاسيسات زراعی ایستگاه تحقيقات کشاورزی دارابمسئول واحد ماشين •

  

  



  : سوابق تدریس

  ٧٩-٨٠  نيم سال تحصيلی،داراب دانشگاه آزاد اسالمي  کارشناسی،ماشين هاي آشاورزي عمومي، •

 ٨١-٨٢آباد، نيم سال تحصيلی اورزی عمومی، کارشناسی،مرکز آموزش کشاورزی حاجی ماشين های کش• 

 ٨٢- ٨٣آباد، نيم سال تحصيلی  مکانيزاشيون کشاورزی، کارشناسی،مرکز آموزش کشاورزی حاجی•

 ٨٢-٨٣آباد، نيم سال تحصيلی  شناخت تراکتور ، کارشناسی،مرکز آموزش کشاورزی حاجی•

  ٨٧- ٨٩ومی، کارشناسی، دانشگاه پيام نور داراب، نيم سال تحصيلی  ماشين های کشاورزی عم•

  

 مقاله های چاپ شده در مجالت انگليسی 

  

1- Roozbeh, M., Sheikhdavoodi, M. J., Almassi, M.  and Bahrami, H. 2011. Effects of tillage intensity and 
anionic polyacrylamide on sediment and nitrogen losses in irrigated wheat field. African J. Agric. Res. 6 (22): 
5320-5337. 

2- Roozbeh, M., Bahrami, H., Almassi, M. Sheikhdavoodi1, M.J., Abbasi, F.  and Gheysari, M. 2012. vestigation 
of polyacrylamide application under different tillage intensity on sediment and nitrogen losses in irrigated 
corn field. Australian J. Crop Sci. 6(6): 963-969. 

  

  پژوهشی–مقاله های چاپ شده در مجالت علمی 

  

درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر ميزان خرد شدن خاک و  تاثير. ١٣٨٠ .، م و روزبه.، حاحمدی ،.م لغوی،، .ا. عصلح جو، -١
  . ١- ١٢: ، صفحات ٦شماره ، ٢،جلد  تحقيقات فني و مهندسي آشاورزي، لهمج. کاهش عمليات خاک ورزی ثانویه

مجله . ارزیابی و مقایسه ميزان انرژی مورد نياز در روش های مختلف خاکورزی ذرت. ١٣٨١ .، ع و همت.، م الماسی،. مروزبه، -٢
  .١١٨ - ١٢٨  صفحات،١شماره ،جلد نهم ،علوم کشاوزری و منابع طبيعی گرگان

مجله علوم کشاورزی . وب با ذرتتاثير روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تنا. ١٣٨٢ .ع.، مپوسکانی.  مروزبه، -٣
  .٢٩ - ٣٨  صفحات،١شماره ،٣٤جلد ،  کرج- ایران

بررسی اثرات زیر شکن و دور آبياری به ازاء مقدار معينی از نياز آبی گياه . ١٣٨٤ .، م لغویو. ا. س،  دهقانيان،. مروزبه، -٤
  .٧٧ -٩١  صفحات،٢شماره ،١٥جلدتبریز، - مجله دانش کشاورزی. برعملکرد پنبه

مقایسه روش های مختلف تهيه بسته بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه ای بعد از . ١٣٨٥ . م. لغوی م وروزبه، -٥
  .١٩ -٣٢  صفحات،٢٩شماره ٧جلد  ، مجله تحقيقات فني و مهندسي آشاورزي،گندم

 مجله پژوهش در علوم آشاورزي،،  دانه کلزابررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کوبنده کمباین بر تلفات. ١٣٨٥. ، مروزبه-٦
  .٤٥ - ٥٥ ، صفحات١شماره ، ٦جلد 

، مجله علمی تخصصی زیتونمجله . تراکم خاک ،نگرش بر چگونگی ایجاد و راه های اصالح آن. ١٣٨٦ .م. و الماسی. ، مروزبه-٧
  .١٠٥ - ١١٥ ، صفحات١٨٢ شماره ،جلد چهارم



 ،١٦، جلد مجله علمی تخصصی زیتونمجله . مليات زراعی بر کنترل بيماری های خاکزاداثر گذاری مدیریت ع. ١٣٨٩. م، روزبه -٨
  .٢٠٦شماره 

ماهنامه علمی کشاورزی . کشاورزی دقيق ، موانع ، فرصت ها و دور نمای آن در کشور های در حال توسعه .١٣٩٣.  روزبه، م-٩
  .، سال بيست و هفتم، دوره سومسنبله

. های متاثر از شوری در توليد گندمورزی در بهبود خاکهای مختلف خاکارزیابی و مقایسه روش. ١٣٩٤. نيازی، جو . ، مروزبه -١٠

      .١٤٠ -١٤٥ ، صفحات١ شماره ١٣جلد  مجله پژوهش های زراعی ایران،

های پژوهشمجله . اي دانه ذرت توليد سيستم در فسفر بندي الیه بر فسفر مدیریت و ورزي خاك اثرات. ١٣٩٥. ، مروزبه-١١
  .٤٩٤-٥٠٢ ، صفحات٣شماره ١٤ جلد زراعی ایران،

  

  مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی 

   کنفرانس های داخلی 

بررسی تاثير درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر ميزان خرد شدن خاک . ١٣٧٧. و روزبه، م. ، احمدی، ح.، لغوی، م.،عجوصلح-١ 
  .اولين آنگره ملي مهندسي ماشينهاي آشاورزي و مكانيزاسيون ایران، آرج، ايران.  ثانویهو کاهش عمليات خاک ورزی

همایش . مقایسه روش های مختلف تهيه بستر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه ای. ١٣٨٢. و لغوی، م.  روزبه، م-٢
  .ورزی غالت، آرج، ايرانخاک

چهارمين .  فنی روش های مختلف خاک ورزی گندم درتناوب باذرت–تصادیبررسی اق. ١٣٨٢. ع.و پوسکانی، م.  روزبه، م-٣
  .کنفرانس دوساالنه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

. بررسی اثرات زیر شکن و دور آبياری به ازاء مقدار معينی از نياز آبی گياه برعملکرد پنبه. ١٣٨٣. ا.و دهقانيان، س.  روزبه، م-٤
  . های کشاورزی و مکانيزاسيون، کرمان، ایرانسومين کنگره ملی مهندسی ماشين

 دومين کنفرانس دانشجویی .بنده کمباین بر تلفات دانه کلزا.بررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کو. ١٣٨٤.  روزبه، م-٥
  .، ايرانمهندسی ماشين های کشاورزی دانشگاه تهران ، کرج

ات روش های مختلف کود دهی تحت دو سيستم خاک ورزی نواری و مرسوم بر بررسی اثر. ١٣٨٥. ر.و شيروانيانف ع.  روزبه، م-٦
  .، تبریز، ايرانچهارمين کنگره ملی مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون. کارائی کودفسفره در توليد ذرت دانه ای

  
 کش تریفلورالين بر کنترل علف های اثرات روش های مختلف تهيه بستر و زمان مصرف علف. ١٣٨٥. و روزبه، م. پور، م فریدون-٧

  . ، کرج، ايرانهفدهمين کنگره گياه پزشکی ایران. .هرز مزارع پنبه
  
 همایش منطقه ای .تاثير روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم و انتشار نمک در خاک های شور. ١٣٨٦.  روزبه، م-٨

  .، اهواز، ايراناگروفيزیولوژی گياهان زراعی

اولين همایش سراسری . بندی فسفر در سيستم توليد ذرتورزی و مدیریت فسفر بر الیهاثرات خاک. ١٣٩٢.  روزبه، م-٩
  . ، تهران، ايرانکشاورزی و منابع طبيغی پایدار

اثر علف کش های جدید بر کنترل علف های هرز ذرت تحت سيستم های خاک . ١٣٩٢. و رضایی، م. ، اشوری، س. روزبه، م-١٠
  . ،تهران، ايران اولين همایش سراسری کشاورزی و منابع طبيغی پایدار.ورزی حفاظتی

  
بررسی تاثير بقایای گندم و سطوح مختلف تداخل علف های هرز بر کنترل علف . ١٣٩٢. ح.و عسکری، ع. ، روزبه، م. خيری، ا-١١

  . ،تاکستان، ايران همایش ملی پژوهش های کاربردی کاربردی در علوم و مهندسی.های هرز و عملکرد ذرت

کش تریفلورالين در مزارع های مختلف مصرفبر دوام علفتاثير روش. ١٣٩٤. د.و قزلی، ف. جمالی، م. ، روزبه، م. فریدون، م-١٢
  .های هرز ایران، بيرجند، ايرانششمين همایش علوم علف. پنبه داراب

                                               



ورزی و زمان مصرف های خاکهای هرز مزارع پنبه به سيستمواکنش عملکرد و علف). ١٣٩٤. (روزبه. و م. پور، م فریدون-١٣
  . های هرز ایران، بيرجند، ايرانششمين همایش علوم علف. کش تریفلورالينعلف

 پنجمين همایش سراسری .چين در پنبه آبیارزبابی عوامل موثر بر کارایی کمباین غوزه. ١٣٩۵. و ظهيری، م.   روزبه، م-١۴
  .کشاورزی و منابع طبيعی پایدار، تهران، ایران

 
 پروژه های تحقيقاتی

   
  :پروژه های تحقيقاتی اجرا شده

   
 .١٣٩٤ تا ١٣٩٣ .)مجری (چين در پنبه آبیتأثير جهت حرکت کمباین و فاصله خطوط کاشت بر کارائی کمباین قوزه -١
 
ت گندم آبی در تناوب با محصوالت ردیفی بر عملکرد محصول مواد آلی و بررسی اثر مدیریت بقایای گياهی در کش -٢

 .١٣٨٧ تا ١٣٨۵). همکار (پایداری خاکدانه ها
 

بررسی و تعيين روش های مناسب خاک ورزی در اقليم های مختلف در کشت گندم و تاثير آن ها بر خواص فيزیکی و  -٣
 .١٣٨٧ - ١٣٨٤ .)همکار (شيميایی خاک

 
های مختلف کود دهی تحت دو سيستم خاک ورزی نواری و مرسوم بر کارائی کود فسفره در توليد بررسی اثرات روش  -٤

 .١٣٨٤- ١٣٨٢ .)مجری (ذرت دانه ای
 

  .١٣٨٥ تا ١٣٨٣ .)مجری (تاثير روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم و انتشار نمک در خاکهای شور -٥
 

 .١٣٨٣ تا ١٣٨٠ .)همکار (تاثير الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد کلزا -٦
 

 .)همکار (بررسی اثرات اقتصادی زراعی سيستم های تناوب گياهی بررشد،عملکرد گندم در پالت های ثابت درداراب -٧
 .١٣٨٤ تا ١٣٨٠

 
 .١٣٨٢ تا ١٣٨٠ .)مجری (بر رسی اثر روش های خاک ورزی بر سبز شدن بذر ، رشد ، و عملکرد پنبه -٨

 
). مجری (در عمليات خاک ورزی با به کار گيری تراکتور وگاو آهن متداولتعيين ضرایب و شاخص های مکانيزاسيون  -٩

 .١٣٨٤ تا ١٣٨٢
 

 ١٣٨٢ .)مجری (تاثير روش های مختلف تهيه بستر و زمان مصرف علف کش ترفالن بر کنترل علف های هرز مزارع پنبه  -١٠
 .١٣٨٤تا 

 
 ١٣٨١ .)مجری (ذرت دانه ای بعد از گندممقایسه روش های مختلف تهيه بستر بذر تحت شرایط خاک خشک بر عملکرد  -١١

  .١٣٨٣تا 
 

 .١٣٨١ تا ١٣٧٩ .)مجری (بررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کوبنده کمباین بر تلفات دانه کلزا -١٢
 

 ١٣٧٧ .)مجری (بررسی اثرات زیر شکن و دور آبياری به ازای مقدار معينی از نياز آبی گياه بر ميزان محصول پنبه در داراب -١٣
  .١٣٧٩ تا

 
 .١٣٧٨ تا ١٣٧٥ .)مجری (تاثير روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت -١٤

 
 .)همکار (بررسی تاثير درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر ميزان خرد شدن خاک و کاهش عمليات خاک ورزی ثانویه -١٥

  .١٣٧٧ تا ١٣٧٥
 
 
 
 
 
 
 



  پروژه های تحقيقاتی در حال اجرا

ورزی در زراعت خاکحت روش بیتت بقایا و سطوح کودی نيتروژن بر جذب نيتروژن و تجمع نيترات باقيمانده خاک اثرات مدیری -١
  .١٣٩٦ تا ١٣٩٣). مجری (گندم و ذرت

 تا ١٣٩٥). مجری (تاثير نوع شيار بازکن و موقعيت چرخ فشار آارنده آشت مستقيم بر آارائي آاشت و محصول در زراعت گندم -٢
١٣٩٧. 

 

  :یات فنی و ترویجینشر

 انتشارات مرکز  نشریه فنی،چين در برداشت ماشينی پنبه آبی،وزهغدستورالعمل استفاده از کمباین . ١٣٩٥. روزبه، م -١
 .آموزش و تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی فارس

 
رکز آموزش و  انتشارات م،نشریه فنی نقش ادوات خاک ورزی و تهيه بستر در کنترل شوری خاک،. ١٣٩٥. روزبه، م -٢

 .تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی فارس
 

مدیریت ترویج و مشارکت  ،نشريه ترويجي کن،خردمدیریت بقایای گياهی و آشنایی با دستگاه ساقه. ١٣٨١. روزبه، م -٣
 .مردمی سازمان جهاد کشاورزی فارس

 
 مدیریت ترویج و مشارکت ،نشريه ترويجي استفاده از گاو آهن قلمی در عمليات تهيه زمين گندم آبی،. ١٣٨٠. روزبه، م -٤

 .مردمی سازمان جهاد کشاورزی فارس
 
 

  :راهنمایی و مشاوره پایان نامه
  

اثر علف کش های  . های هرزپایان نامه کاررشناسی ارشد رشته شناسایی و مدیریت علف. ١٣٩١. عاشوری، سهراب -١
  ).راهنما(تی جدید بر کنترل علف های هرز ذرت تحت سيستم های خاک ورزی حفاظ

  
                        بررسی تاثير . های هرز پایان نامه کاررشناسی ارشد رشته شناسایی و مدیریت علف.١٣٩١. خيری، اصغر -٢

  ).راهنما(بقایای گندم و سطوح مختلف تداخل علف های هرز بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت 
 

  
  

   مع علمیعضویت در مجا
   

  .های کشاورزی و مکانيزاسيون ایرانانجمن مهندسی ماشينعضو  •

  . سازمان جهاد آشاورزي استان فارسانرژیآميته عضو  •

  تشویقات

گيری کاربه دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس کشاورز، معاون وزیر و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی،• 
  .١٣٧٨ ات زراعی ایستگاه داراب،سزی در توليد بذور ازدیادی و فعال کردن واحد تاسيورهای کم خاکسيستم

  .١٣٧٩  فعال کردن واحد تاسيسات زراعی، رئيس مرکز تحقيقات کشاورزی فارس، آقای مخندس امين،دریافت لوح تقدیر از •

 برگزاری دوره مدیریت بقایا و شاورزی فارس، مدیر ترویج و مشارکت مردمی جهاد ک آقای مهندس شریفی، دریافت لوح تقدیر از•
 .١٣٨٠ کن در ده شهر استان فارس،خردکاربری دستگاه ساقه

 افزایش کارایی واحد ماشين ، کشاورزی ریيس موسسه تحقيقات فنی و مهندسی آقای دکتر جوادی، دریافت لوح تقدیر از• 
  .١٣٨٢ د بذر ازدیادی،های نوین تهيه بستر در امور توليگيری روشکارآالت با به



پژوهشگر نمونه کشوری از  دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی، ریيس موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی، •
 .١٣٨٣موسسه تحقيقات فنی و مهندسی، 

  
  .١٣٨٤  برگزاری دوره کشاورزی حفاظتی در استان یزد، دریافت لوح تقدیر از رئيس مجتمع آموزشی مال صدرا، یزد،•

 امور زراعی توليد بذور پرورشی ریاست سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی،آقای دکتر آهون منش،  دریافت لوح تقدیر از •
  .١٣٨٤ ایستگاه داراب،

پژوهشگر نمونه مرآز تحقيقات دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر سعادت، ریيس مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی فارس،  •
  . ١٣٨٤و منابع طبيعي استان فارس، آشاورزي 

 مبتکرین  وهشتمين جشنواره ممتازینمقام اول دریافت لوح تقدیر از دبير جشنواره مخترعين و مبتکرین داشجویی اهواز، •
  .١٣٨٨دانشجویی استان خوزستان، 

برداشت ماشينی پنبه و استفاده از   گياهی وزارت جهاد کشاورزی،اتمعاونت توليد  آقای مهندس ابراهيمی، دریافت لوح تقدیر از•
   .١٣٩٢همایش ملی پنبه ایران،  چينکمباین غوزه

  :نشاني  

 بخش ،ایستگاه تحقيقات کشاورزی  مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی فارس،، داراباستان فارس،
  . تحقيقات فني و مهندسي آشاورزي
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