
 1 

 بسمه تعالي

 سوابق علمي و پژوهشي، اجرايي و آموزشي

 

 

 العات شخصيطا -1

 حسین دهقانی سانیج  نام و نام خانوادگی:

 كرج -6431  :تولدو محل  تاريخ

 كرج – 611 شماره شناسنامه و محل صدور:

                                موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی  محل خدمت:

 46858-538صندوق پستی  -كرج

  ()عضو هیات علمي دانشیار مرتبه علمي

 271 -47625482-47628737-47628472   تلفن:

 22676168745  تلفن همراه:

 271-47621766   :دورنگار

 ir.ach.dehghanisanij@areeo.   ايمیل:

    dehghanisanij@yahoo.com 
 

 تحصیلي سوابق  -2

 دانشگاه توتوری ژاپن -فوق دكتری از انجمن ارتقای علمی دولت ژاپن  6458-6453

“Improvement of drip irrigation scheduling to increase crop water productivity  

in a greenhouse -In regarding with yield, evapotranspiration, crop coefficient.” 

 Bioenvironmental Scienceدكتری آبیاری از دانشگاه توتوری ژاپن  6454-6462

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

  فوق لیسانس آبیاری و زهكشی از دانشگاه صنعتی اصفهان 6463-6466

 "ساخت داخل كشور 42زد -امارزيابی و كالیبره نمودن آبپاش "عنوان پايان نامه:   

 لیسانس آبیاری و زهكشی از دانشگاه ارومیه 6462-6415

 ديپلم امور فنی كشاورزی از دانشگاه تبريزفوق   6416-6413

 

 شده و در دست چاپ:کتاب های چاپ  -3

 تالیف:

. اينترنت اشیا و هوشمندسازی كشاورزی. 6322جمشیدی ب.، مستوفی م.، زارعی ق.، جلوخانی م.  .،ح یجسان يدهقان -6

 سازمان تحقیقات آموزش و ترويج كشاورزی. در دست تالیف.

 در دست تالیف. كشاورزی.سازمان تحقیقات آموزش و ترويج  سطحی.ای زير. آبیاری قطره6322. دهقاني سانیج ح -7

و  یاریآب یمل انجمن. ینیرو ل یوتسنتر پ هاییناز ماش یو نگهدار یبرداربهره يريتمد .6322ح.  یجسان يدهقان -4

 .یفدر دست تال يران.ا یزهكش

 ران.يا یو زهكش یاریآب یمل انجمن. های نوين آبیاری در شرايط شور و قلیاكاربرد سیستم .6322ح.  یجسان يدهقان -3

 .یفدر دست تال

mailto:h.dehghanisanij@areeo.ac.ir
mailto:dehghanisanij@yahoo.com
mailto:dehghanisanij@yahoo.com


 2 

 یمل یتهكم يران.در ا یتقاضا و مصرف آب كشاورز يريتمد. 6428ی م. تفت يیعال.، ح یجسان يدهقانن.،  یدریح -8

 .. )تالیف(265-213-1115-22-6صفحه. شابک:  727يران. ا یو زهكش یاریآب

 .یهاول يرايشبا بحران آب. و ی. سازگار6427قهرمان ب.  ،ح. یج،سان يدهقان -1

مجموعه مقاالت چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار. موسسه  .1331سانیج ح. دهقاني  -6

 .265-122-1413-67-3صفحه. شابک:  316تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی. 

مجموعه چكیده مقاالت چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار.  .1331دهقاني سانیج ح.  -5

 . 265-122-1413-66-5صفحه. شابک:  826موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی. 

ملی آبیاری و زهكشی كمیته  . صرفه جويی آب در كشاورزی.6452. دهقاني سانیج ح ژ.، ا.، وزيری ن.، ناصری حیدری -2

 .ص. )تالیف( 615ايران.

. انتشارات آستان قدس رضوی .  نیاز آبی گیاهان در ايران.6451 .ح دهقاني سانیجكشاورز ع.،  غ.،  ا.، كمالی علیزاده -62

 )تالیف(

ملی آبیاری و زهكشی ايران.   . كمیته. كارآيی مصرف آّب دركشت گلخانه ای6451 ح.دهقاني سانیج، انتصاری.م.،......،  -66

  .ص. )تالیف(785

راندمان(. وزارت جهاد -الگوی كشت-آبی . سند ملی آب كشور )نیاز6465 .ح دهقاني سانیجعلیزاده ا.  .،كشاورز ع -67

 .جلد استانی )تالیف( 47كشاورزی. 

 

 ترجمه:

 در دست چاپ كتاب ارزيابی عملكرد آبیاری بارانی و قطره ای. 1338گرجي ع.  .،ح. زارعي ق دهقاني سانیج  -64

 )ترجمه(.

 یم،اقل ییرتغ. 6423يی م. روستا، س ملک زاره ی ع،كشاورز یج ح،سان يدهقان ی م.ر،متوسل ی ع،مساح بوان يری ژ،وز -63

 )ترجمه( يران.ا یو زهكش یاریآب یمل یتهكم. آب و غذا یتامن

-1-5. شابک: )چاپ دوم( 6423تابستان . تجارت آب مجازی. 6423سهراب ف. كشاورز ع.  دهقاني سانیج، ح. -68

 . )ترجمه(27342-122-265

ملی آبیاری و كمیته . قطره ای در مناطق مرطوب. طراحی آبیاری 6455. دهقاني سانیج ح ع.، ق.، گرجی زارعی -61

 )ترجمه( ص. 52زهكشی ايران.

تعرق گیاهان )دستورالعمل -. تبخیر6456 .ح دهقاني سانیجوزيری ژ.سالمت ع. انتصاری م.، مسچی م.، حیدری ژ.  -66

  )ترجمه( ص. 488محاسبه آب مورد نیاز گیاهان(.  كمیته ملی آبیاری و زهكشی ايران. 

ارزيابی  . 6458. ح دهقاني سانیج ا.، ابراهیمی بیرنگ ن.، خیابانی ح.، عبدمیشانی ش.، همامی آ.، رضايی ش.،آقائی راد  -65

 )ترجمه(ص 785 شوری خاک. انجمن آبیاری و زهكشی ايران.

 

 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.  

 

 ترويجي-علمي چاپ شده در نشريات مقاالت -4



 3 

هوشمند.  یكشاورز اندازچشم از یاءاش ينترنتابر  مبتنیهای¬داده. كالن 6422 ح. یج،سان يدهقانجمشیدی، ب.،  -6
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 .664-677 .6، شماره 1. دوره یآب در كشاورز يريتمد يهنشری. فرنگدر گلخانه توت ینوار یاقطره یاریآب

موجود،  یت)وضع یدر استان خراسان رضو یآب كشاورز یبهره ور. 6426. ح دهقاني سانیجحقايقی مقدم ا.،  -4
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 .7، شماره 3 دوره ی،آب در كشاورز يريتمد يهثابت در منطقه فارس، نشر یکكالس

. یآب در كشاورز يريتمد يه. نشرای¬قطره یاری. كاربرد آبشور در آب6421ح.  یجسان یس.ع.، دهقان یمحمد یچراغ -8

 .6-5. 6، شماره 3جلد 

آن  يريتمد یو پارامترها يرسطحیز یقطره ا یاریآب یستمكاربرد س. 6428.، كنعانی ا.، حمامی م. ح دهقاني سانیج -1

 .42-87. 7، شماره 4دوره  .یآب در كشاورز يريتمد يهنشر. در زراعت ذرت

بر اساس شاخص  یرفتدر منطقه ج یزراع یالگو ينترمناسب. 6424اسدی ر. ح.،  دهقاني سانیجذونعمت كرمانی م.،  -6
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عملكرد  یندر تخم یمصنوع یشبكة عصب یكاربرد مدلها. 6322ی، م. يرضا دهقاني سانیج ح.،، ، س.یامام .6

 .36-82(: 7. )مدلسازی و مديريت آب و خاک. دوطرفه یاریش یاریمغان تحت آب یلمحصول شل

روش  يسهمقا. 6322 ، ع.یجعفرنژاد ، آ.،يزیعزش.، آبساالن،  دهقاني سانیج ح.،پ.، ورجاوند،  ، ع.،مختاران .7

پژوهش . شده با آب لب شور یاریخاک در كشت گندم و ذرت آب یشور يشو پا یسطح یاریبا آب ینوار یقطرها

 .766-743(: 4. )آب در كشاورزی

ذرت  یتعیین ضريب گیاه. 6322 ، ا.رادیحاج دهقاني سانیج ح.، ،، م.یهماي ،، س. م.یمیرلطیف ، س.،یمحمد .4

 .تحقیقات آب و خاک ايران. بهروش بیالن آب خاک در منطقه ورامین یپالس یقطرها یدر سیستم آبیار یعلوفها

87(8 :)6746-6776. 

ذرت  یتعرق واقع-تعیین تبخیر. 6322 ، س.یمحمد ، دهقاني سانیج ح.،، ، س. م.یمیرلطیف ،، ا.رادیحاج .3

: یو پیوسته )مطالعه مورد یبا مديريت پالس یقطرها یبه روش بیالن آب خاک تحت سطوح مختلف آبیار یعلوفها

 .6512-6552(: 6)87. تحقیقات آب و خاک ايران. دشت ورامین(

ابعاد پیاز  یمدلساز. 6322. م ی،هماي راد، ا.،یحاج ح.، یجسان يدهقانس. م.،  ی،س.، میرلطیف ی،محمد .8

. عدد HYDRUS-2Dو مقايسه با مدل  یبهروش آنالیز ابعاد یپالس یقطرها یخاک تحت سامانه آبیار یرطوبت

 .6224-6264(: 6)87تحقیقات آب و خاک ايران. 

 یبرآورد ضريب گیاه. 6322. یساناز محمد7سانیج ، یحسین دهقان6،* یسید مجید میرلطیف6، یرادايمان حاج .1

: دشت یبه روش بیالن آب خاک )مطالعه مورد یتحت سطوح مختلف آبیار یذرت علوفها یو ضريب تنش آب

 .7482-7466(: 2)87تحقیقات آب و خاک ايران.. ورامین(

 یكالسها ینفوذ آب به خاک در برخ یمدلها يابیارز. 6322 .، حیجسان يدهقان ، م.،خوش روش ، ب.،بتوخته .6

 .64-55(: 6)48. پژوهش آب در كشاورزی. یهاروم ياچهدر حوضه در یاراض یخاک و كاربر یبافت
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های آبیاری همراه با سطوح مختلف كود . تاثیر رژيم6422علیزاده ا.، كنعانی ا.  دهقاني سانیج ح.،كوهی ن.،  .5

ای تیپ ( و تغییرات رطوبت خاک تحت سامانه آبیاری قطرهSC 704ای )عملكرد ذرت دانه نیتروژن بر میزان

 .832-814(: 4) 43. ()مطالعه موردی: كرمان(. نشريه آب و خاک )علوم و صنايع كشاورزی

لف وری آب در ارقام مخت. بررسی تغییرات عملكرد و بهره6422تقوی ه.، كنعانی ا.  دهقاني سانیج ح.،كوهی ن.،  .2

ای نواری و شیاری. نشريه های آبیاری قطره( تحت مديريت آبیاری با روشKSC 410و  KSC 704ای )ذرت دانه

 .6142-6132(: 8) 63آبیاری و زهكشی. 

بررسی كارايی . 6422مقدم.، م.م. اخوان، سمیرا.، رمضانی اعتدالی، ه.، كنعانی، ا.، نخجوانی، ح . یجسان يدهقان .62

های آبیاری میكرو تحت شرايط مالچ. تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-سازی تبخیربیهدر ش AquaCropمدل 

 .6322-6864(: 8) 63. يرانا یو زهكش یاریآب يهنشر

 گذاری¬كار عمق و آبیاری های¬. اثر توأم رژيم6422ا.  یكنعان ح.، یجسان يدهقانن.، نجفی نژاد، ه.،  یكوه .66

 .26-627(: 7) 6. كشاورزی در آب مديريت نشريه. كلزا آب وری¬بهره بر دار¬چكان-قطره های¬لوله

 واقعی جويی¬صرفه يابیابزاری در جهت ارز REWAS. 6422.، سپهری، سالومه.، كنعانی، ا.  ح یجسان يدهقان .67

 .662-643(: 7) 6ريت آب در كشاورزی. مدي نشريه. كشاورزی آب

مصرف  یعملكرد و بهره ور یاجزا یبررس6422ح. . یچ،سان یت.، ابراهیمیان، ح. و دهقان ی،ف.، سهراب یدری،ح .64

 62 یاری،آب و آب يريت. مديرسطحیز یقطره ا یاریدر سامانه آب یاریذرت با سطوح مختلف آب یبريدآب سه ه

(4 :)322-426. 

 زيرسطحی ای¬قطره آبیاری در آب مختلف سطوح به خرما رقم دو پاسخ. 6422 .ح سانیج، دهقاني ،.ن سالمتی، .63

(: 4) 72. خاک و آب دانش نشريه. زيرسطحی ای¬قطره آبیاری در آب مختلف سطوح اعمال به خرما رقم دو

676-622. 

 بندی¬زمان و پالسی مديريت تاثیر. 6422. م همايی، ،.ح دهقاني سانیج، ،.م. س میرلطیفی، ،.محمدی،س .68

 مجله. ای¬علوفه ذرت آب وری¬بهره و عملكرد اجزای عملكرد، بر ای¬قطره آبیاری سیستم در ها¬پالس اعمال

 )در نوبت چاپ(. تهران خاک و آب تحقیقات

. تأثیر استفاده دراز مدت از آب شور در سامانه 6422عنايتی ک.، شجری ش. دهقاني سانیج ح.، چراغی س.ع.م.،  .61

ی آبیاری و زهكشاستان فارس. نشريه  -های پسته دشت سروستانای بر شوری خاک مورد مطالعه: باغآبیاری قطره

 .73-45. 6، شماره 63ايران. جلد 

ای با . پاسخ فیزيولوژيكی و مورفولوژيكی خیار گلخانه6422 سانیج ح.دهقانيمشین چی پ.، حسندخت م.ر.،  .66

 .44-33: 6، شماره 86آبی. علوم باغبانی ايران. جلد كاربرد انواع خاكپوش تحت تنش كم

. بررسی تاثیر بهبود روش آبیاری و 6422زاده قصاب، ا. نژاد.، تقیوردی ابراهیمی م.، رضا دهقاني سانیج ح .، .65

وری آب و راندمان آبیاری )مطالعه موردی دشت میاندوآب(. مجله تحقیقات آب آرايش كاشت چغندرقند بر بهره

 و خاک ايران. در نوبت چاپ.

سطحی و ای زيرهیدرولیكی آبیاری قطره. ارزيابی فنی و 6425. دهقاني سانیج ح ،.م زاده¬فرزام نیا م.، میران .62

بررسی تأثیر كارآيی اين سامانه بر صفات رشدی درختان زيتون تحت شرايط زارعین. نشريه آب و خاک )علوم و 

 .832-813. 3، شماره 44صنايع كشاورزی(. جلد 
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تغییرات رطوبت در بررسی  Hydrus-2D. كاربرد مدل6425.، كنعانی ا.، حاجی آقابزرگی ح.  دهقاني سانیج ح .72

. 1، شماره 64سطحی. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد ای زيرخاک زير درختان پسته با سیستم آبیاری قطره

6832-6845. 

های مختلف آبیاری تحت سامانه آبیاری . تأثیر رژيم6425.، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا.  سانیج ح دهقاني .76

ک در باغات پسته در يک خاک لوم شنی )مطالعه موردی: سمنان(. نشريه ای زيرسطحی بر توزيع رطوبت خاقطره

 .426-323. 4، شماره 44آب و خاک )علوم و صنايع كشاورزی(. جلد 

. بررسی تجمع امالح در خاک تحت سیستم 6425.، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا.، نوشادی م.  سانیج ح دهقاني .77

 .442-486، 7، شماره82خاک ايران. جلد سطحی. مجله تحقیقات آب و ای زيرقطره

. بررسی كارايی و عملكرد سامانه آبیاری 6425نیا م.، دهقانیان ا. .، نخجوانی مقدم م.م.، فرزام سانیج ح دهقاني .74

های اصفهان و فارس(. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد بارانی كالسیک ثابت در مزارع )مطالعه موردی: استان

 ..124-164. 4، شماره 64

ای سطحی و زيرسطحی. . واكنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطره6426.، سالمتی ن. سانیج ح دهقاني .73

 .226-6226. 8، شماره 32مجله تحقیقات آب و خاک ايران. جلد 

تعرق واقعی، ضرايب گیاهی و كارايی  -. تعیین تبخیر 6426. سانیج ح دهقانيبیات م.ح.، میرلطیفی س.م.،  .78

 .6672-6642. 8، شماره 67رف آب سیر در منطقه آذرشهر. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد مص

. اثر مديريت آبشويی بر تغییرات شوری در 6426.، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا.، نوشادی م.  سانیج ح دهقاني .71

م و صنايع كشاورزی(. جلد )مطالعه موردی: سمنان(. نشريه آب و خاک )علو سطحیای زيرسیستم آبیاری قطره

 .562-522. 8، شماره 47

های آبیاری، رژيم كودی و . تأثیر تغییر در ابعاد نوار6426 سانیج ح. دهقانيطباطبايی س.ح.، میرلطیفی س.م.،  .76

ی میاندوآب. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. استفاده از بذور بوجاری شده بر كارايی مصرف آب در مزارع جو منطقه

 .841-833. 4، شماره 67جلد 

های مختلف آبیاری بر توزيع شوری در . تأثیر رژيم6426.، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا.  سانیج ح دهقاني .75

 .64-78. 6، شماره 5ای زيرسطحی. مديريت آب و آبیاری. جلد خاک تحت سیستم آبیاری قطره

وری آب محصوالت رسی عوامل موثر بر ارتقا بهره. بر6426. سانیج ح دهقانيسیدان س.م.، قدمی فیروزآبادی ع.،  .72

 .668-656. 3، شماره 67زراعی در استان همدان. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. كمی كردن تنش 6426. سانیج ح دهقاني نوقابی م.،بايگی م.، بنايان م.، جباریاشرف ب.، علیزاده ا.، موسوی .42

، 67زمینی حوضه آبريز كرخه. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد ب زيرهای انسانی بر منابع آناشی از فعالیت

 .64-73. 6شماره 

سطحی بر ای سطحی و زير. اثرات سیستم قطره6426.، دارابی ع.، بهبهانی ل. سانیج ح دهقانيسالمتی ن.،  .46

-732. 4شماره ، 78های حفاظت آب و خاک. جلد روی عملكرد كمی و كیفی خرمای رقم زاهدی. نشريه پژوهش

778. 

. مقايسه فنی و اقتصادی دو 6426.، جعفری ع.م.، بهراملو ر. ح سانیج دهقاني قدمی فیروزآبادی ع.، نصرتی ع.ا.، .47

ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر میزان عملكرد و كارايی مصرف آب محصول سیر. سیستم آبیاری قطره

 .754-727. 7 ، شماره67نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد 
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تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و كارايی مصرف -. تعیین تبخیر6426بیات م..ح.، میرلطیفی س. م.، دهقانی سانیج ح.  .44

 .6672-6642. 8، شماره 67آب سیر در منطقه آذرشهر. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص  تعرق -. ارزيابی تبخیر6421.، كنعانی ا.، اخوان س.  سانیج ح دهقاني .43

سطحی. نشريه آب و خاک )علوم و صنايع كشاورزی(. جلد ای سطحی و زيرسطح برگ در سیستم آبیاری قطره

 6832-6812، 1شماره 46،

بخشی و عملكرد سیستم آبیاری بارانی . ارتقاء اثر6421مقدم م.م. نخجوانی سانیج ح.، دهقانيدهقانیان س.ا.،  .48

 . 46-33، 7، شماره 3سیک ثابت در منطقه فارس. نشريه مديريت آب در كشاورزی. جلد كال

سطحی بر عملكرد كمی و كیفی دو ای زير. اثر مقادير مختلف آبیاری قطره6421. سانیچ ح دهقانيسالمتی ن.،  .41

 .834-884. 4، شماره 35رقم خرمای كبكاب و زاهدی. مجله تحقیقات آب و خاک ايران. جلد 

. كاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمانبندی تک 6421مقدم م.م.، قهرمان ب. .، نخجوانیسانیج ح دهقاني .46

. 3، شماره 66.نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد )مطالعه موردی در باالدست حوضه كرخه(آبیاری گندم ديم 

816-887. 

سطحی بر ای زيرمقادير مختلف آبیاری قطره. بررسی اثرات 6421دارابی ع.  سانیج ح.، دهقانيسالمتی ن.،  .45

 .468-475. 4، شماره 46عملكرد كمی و كیفی دو رقم نخل خرما. نشريه پژوهش آب در كشاورزی. جلد 

ای. نشريه مديريت آب در . كاربرد آبشور در آبیاری قطره6421. سانیج ح دهقانيچراغی محمدی س.ع.،  .42

 .6-5. 6، شماره 3كشاورزی. جلد 

ای رقم سینگل كراس سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه. شبیه6421 سانیج ح. دهقانيه كران ن.، كوهی چل .32

 .354-326. 6، شماره 46در شرايط تنش خشكی. نشريه پژوهش آب در كشاورزی. جلد 623

آبیاری  هایوری سامانه. ارزيابی بازده كاربرد و بهره6421. سانیج ح دهقانينژاد و.، يگانه ح، رضاوردیزاهدپور .36

 .158-125. 3، شماره 46سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه. نشريه پژوهش آب در كشاورزی. جلد 

. ارزيابی تأثیر افزايش راندمان آبیاری و افزايش سطح زيركشت 6428. سانیج ح دهقانيبتوخته ف.، میثاقی ف.،  .37

. نشريه حفاظت منابع آب و خاک، سال SWATبر میزان آب برگشتی و ذخاير آب زيرزمینی با استفاده از مدل 

 .6-64ششم، شماره دوم. 

ر معدنی برگ و ريشه . بررسی محتوای عناص6428. سانیج ح دهقانيپور اصیل م.، صالح ر.، رمضان د.، حسن .34

 زراعیهب مجله. ای¬قطره آبیاری سیستم در آبی¬كم تنش تحت جاللی زرد خربزه پیوندی¬گیاهان پیوندی و غیر

 .368-342. 7 شماره ،65 جلد. كشاورزی

در شبیه سازی توزيع و دينامیک  Saltmed. ارزيابی مزرعه مدل 6428  دهقاني سانیج ح.سیفی ا.، میرلطیفی م.،  .33

، شماره 62نمک خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای زيرسطحی باغ پسته. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد آب و 

8 .823-167. 

وری . افزايش بهره6428توكلی ع.  دهقاني سانیج ح.، ،.ا علیزاده  نخجوانی مقدم م.م.، قهرمان ب.، داوری ک.، .38

آبیاری محدود در باال دست حوضه كرخه. مجله پژوهش بارش برای گندم ديم در شرايط مديريت برتر زراعی و 

 .468-426. 4، شماره 42آب در كشاورزی، جلد 

. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملكرد، 6428. دهقاني سانیج حرمضان د.، حسن پور اصیل م.، صالح ر.،  .31

ام آبیاری قطره ای. مجله علوم كیفیت و كارايی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزۀ زرد جاللی در نظ

 .343-376. 4، شماره 36باغبانی ايران. جلد 
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سازی عملكرد . شبیه6428توكلی ع.  دهقاني سانیج ح.، ،.ا علیزاده  نخجوانی مقدم م.م.، قهرمان ب.، داوری ک.، .36

ه. مجله ه آبريز كرخگندم در شرايط ديم كامل و آبیاری تكمیلی و ارائه سناريوهای برتر مديريتی در باالدست حوض

 .365-311. 3، شماره 62آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای 6428.، بیات ف.، زارع ابیانه ح. دهقاني سانیج حرضوانی م.،  .35

 .658-662 .1، شماره 62مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد  گوجه فرنگی در منطقه همدان.

ف آب در مصرژی و نرن اندماراسی ر. بر6423ان م. سیدوش م.، خوشر.، حهقاني سانیج دروز آبادی ع.، قدمی فی .32

 .466-416. 4، شماره 72ورزی. جلد كشاآب در هش وئیلی. نشريه پژزوگاژ پمپای هاهيستگاا

ی قطرهای مركبات . مقايسه ابزارهای مختلف برنامه ريزی آبیار6423. دهقاني سانیج حشاهرخ نیا م.ع.، زارع ا.،  .82

 .385-335. 4، شماره 2درخاک با بافت متوسط و سنگین. نشريه آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. اثر مقادير مختلف پساب شهری بر عملكرد پنبه با آبیاری 6423. دهقاني سانیج حذونعمت كرمانی م.، اسدی ر.،  .86

  63-14: 6مجله پژوهش آب در كشاورزی، سال بیست و نهم، شماره قطره ای. 

. تاثیر دور آبیاری بر توزيع رطوبت و شوری در باغ 6424ترابی م.  دهقاني سانیج ح.، ،.م میرلطیفی  سیفی ا.، .87

مجله ان سیرجان استان كرمان(. های پسته تحت شرايط آبیاری قطره ای زيرسطحی )مطالعه موردی: شهرست

 651-622. 3آبیاری و زهكشی ايران، سال هشتم، شماره 

. تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت 6424ترابی م.  دهقاني سانیج ح.، ،.م میرلطیفی  سیفی ا.، .84

مجله مديريت آب و آبیاری. جلد  روش آبیاری قطره ای زيرسطحی با استفاده از اختالف دمای تاج گیاه و هوا.

 .674-641: 6چهارم، شماره

ت با استفاده از سیستم . كاربرد پساب در آبیاری زراعت ذر6424، ذونعمت كرمانی م.، اسدی ر. دهقاني سانیج ح. .83

 .374-372. 5، شماره 4آبیاری شیاری و قطره ای. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و كارايی مصرف آب. مجله 6424، خزايی ا.، ذاكری نیا م. ح. دهقاني سانیج .88

 .651-652. 6، شماره 5آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. واسنجی و تحلیل حسیاسی رفتار هیدرولیكی آب خوان 6424 دهقاني سانیج ح.كندری ل.، افالطونی م.، اس .81

 .754-726. 4، شماره 38در شبیه سازی زهكش حايل دشت قزوين. تحقیقات آب و خاک ايران. جلد 

ری . ارزيابی عملكرد و بررسی مشكالت سامانه های خرد آبیا6427. دهقاني سانیج ح.زمانیان م.، فتاحی ر.،  .86

 .4، شماره 6درنقاط مختلف ايران. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملكرد، اجزای عملكرد 6427، اسدی ر.. ح. دهقاني سانیجكريمی گوغری ش.،  .85

 . 3، شماره 6و كارايی مصرف آب ارقام ذرت دانه ای در منطقه ارزوئیه. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

 .دهقاني سانیج ح.سرآبادانی تفرشی ر.، بی همتا م.، سادات شبر ز.، شهبازی م.، كرمی ا.، نقوی م.، نیكخواه ح.،  .82

. اثر تنش خشكی انتهای فصل برعملكرد وبرخی از ويژگی های فیزيولوژيكی چند رقم و الين جو. نشريه 6427

 .832-848. 3، شماره 76پژوهش آب در كشاورزی. جلد 

. مجله پژوهش 6427آبیاری دقیق و تاثیر آن بر كارايی مصرف آب در باغهای زردآلو  دهقاني سانیج ح.. عباسی ع .12

 .36-86. 6،شماره 76جلد  .آب در كشاورزی

های بر خط هواشناسی . كاربرد دستگاه6427هزارجريبی ا.، حسام م.  دهقاني سانیج ح.،.، ذاكری نیا م.، 6خزائی  .16

هنگام ذرت و تأثیر آن بر افزايش كارايی مصرف آب در منطقه ساوه. مجله پژوهش آبی به در مزرعه در محاسبه نیاز

 .634-682. 7، شماره 72های حفاظت آب و خاک. جلد 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6376&Number=2901&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5427&Number=804&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5427&Number=804&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5427&Number=804&Appendix=0
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. شاخص بهره وری آب و راهكار آتیه كشاورزی كشور. مجله راهبرد اقتصادی. 6426 دهقاني سانیج ح.كشاورز ع.،  .17

   .622-744. 6شماره  6جلد 

اجتماعی و سیاست  -. بررسی و اولويت بندی مسائل و چالش های اقتصادی6426 ح. دهقاني سانیجحیدری ن.،  .14

تشكیالتی فراروی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار در ايران. مجله آبیاری و زهكشی ايران، جلد  -گذاری

 . 614-668. 4، شماره 1

. ارزيابی كارايی مصرف آب ذرد در دشت 6426، دهقاني سانیج ح. معیری م.، پذيرا ا.، سیادت ح.، عباسی ف.، .13

. 1، شماره 71دانشگاه فردوسی مشهد.جلد  -اوان ) مطالعه موردی جنوب حوضه آبريز كرخه(. مجله آب و خاک

6435-6342 . 

آبیاری  . ارزيابی مرفولوژی ريشه ذرت تحت كود6426، علیزاده ا.، داوری ک. دهقاني سانیج ح.اسفندياری ص.،  .18

-6266. 8، شماره 71با روش های قطره ای سطحی و زيرسطحی. مجله آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 

6213. 

. واكاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های 6426، گرجی ع. دهقاني سانیج ح.اعظمی ا.، زرافشانی ک.،  .11

 .551-521. 3، شماره 71. مجله آب و خاک. جلد آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان كرمانشاه

ای محدود ه داده از استفاده با مرجع تعرق –. برآورد تبخیر 6426. دهقاني سانیج حسلطانی ا.، میرلطیفی م.،  .16

 .642-632. 6، شماره 71هواشناسی در شرايط اقلیمی مختلف. مجله آب و خاک. جلد 

. ارتقا كارايی مصرف آب ذرت در سیستم آبیاری قطره 6426ر. .، اسدی دهقاني سانیج حكوهی چله كران ن.،  .15

، شماره 1ای نواری با پايش رطوبت خاک در مديريت آبیاری برای مناطق خشک. مجله آبیاری زهكشی ايران. جلد 

7 .12-66. 

. عملكرد و كارايی مصرف آب ارقام مختلف ذرت دانه ای در سطوح متفاوت شوری 6426 دهقاني سانیج. ح.، .12

 .83-31. 6 شماره ،1 جلد ب در روش آبیاری بارانی. مجله آبیاری و زهكشی ايران، آ

. واكاوری نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم 6422، گرجی ع. دهقاني سانیج ح.اعظمی ا.، زرافشانی ک.،  .62

، شماره 78د های آبیاری تحت فشار در استان كرمانشاه )مطالعه موردی: شهرستان سنقر(. مجله آب و خاک. جل

8 .6662-6676. 

. تحلیل رضايتمندی كشاورزان از اجرای سیستم 6422، گرجی ع. دهقاني سانیج ح.اعظمی ا.، زرافشانی ک.،  .66

 .538 – 584. 3، شماره 78های آبیاری تحت فشار در استان كرمانشاه، مجله آب و خاک. جلد 

. اثر سطوح مختلف آب بر كارايی مصرف 6452ح.، .، اكبری م.، صدرقاين دهقاني سانیج ح نخجوانی مقدم م.م.، .67

 .6741-6738. 1، شماره 73در روش آبیاری بارانی. مجله آب و خاک. جلد  427آب رقم ذرت دانه ای زودرس 

تعرق به روش بیالن انرژی )نسبت بوون( در -. جداسازی تبخیر6452. لیاقت م.، دهقاني سانیج،ح كوثری ه.، .64

 . 66-51. 4 شماره ،66 جلد. كشاورزی مهندسی مجله  سطحی.ای زيرسیستم آبیاری قطره

. تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه 6452.، موسوی م.، دهقاني سانیج حعلیزاده ا.،  .63

-465. 7، شماره 3نیاز آبیاری بر افزايش كارايی مصرف آب در ذرت علوفه ای. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

425 . 

 . بررسی اثر خاكپوشه پالستیكی و سطوح مختلف آب آبیاری6452.، صدرقاين ح.، دهقاني سانیج ح باغانی،ج.، .68

، 3بر عملكرد كمی و كیفی خربزه در آبیاری قطره ای سطحی و زيرسطحی مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

 . 668-656. 7شماره 
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. تاثیر برنامه ريزی آبیاری بر بهره وری آب در كشاورزی )مطالعه 6455. میرلطیفی م. دهقاني سانیج حاكبری م.،  .61

 . 12-62. 6، شماره 4موردی در شبكه آبشار اصفهان(. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد 

. بررسی كارايی مصرف آب بر اساس مزايای نسبی 6456. ، نخجوانی مقدم م. م.، اكبری م. دهقاني سانیج ح .66

 .66-26. 7، جلد 6مجله آبیاری و زهكشی ايران. شماره مناطق و كم آبیاری. 

تعرق -. كاربرد سنجش از دور در برآورد سطح زيركشت، تبخیر6456.، حیدری ن. دهقاني سانیج حاكبری م.،  .65

 .34-83. 6، شماره 7های آبیاری. مجله آبیاری و زهكشی ايران. جلد و مديريت شبكه

. SWAP . بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی6451ترابی، م. دهقاني سانیج ح،  اكبری م.، .62

 .661-626. 7. شماره76مجله علوم و صنايع كشاورزی. مجله علوم و صنايع كشاورزی. جلد 

فائو به -مانتیث-تعرق معادله پنمن-. بررسی حساسیت برآوردهای تبخیر6451. دهقاني سانیج ح سهراب ف.، .52

 .672-632. 7، شماره76كشاورزی. جلدصنايعوبرآوردپارامترهای معادله.مجله علومهای جايگزين برای روش

. الگوی مصرف آب در كشاورزی. مجله علمی پژوهشی تحقیقات 6465كشاورز،ع.، و علیزاده،ا.  ، .دهقاني سانیج ح .56

 .23-67، 63مهندسی كشاورزی. شماره 

 

 مللي علمي و پژوهشي بین ال در نشرياتچاپ شده مقاالت  -6

1- Kanani, E., Dehghanisanij, H. & Akhavan, S. Variation in actual corn (Zea mays L.) evapotranspiration, 

single, and dual crop coefficient under different point source irrigation systems in a semiarid region. 

Theoretical and Apply Climatology (2022). https://doi.org/10.1007/s00704-022-03932-w. 

2- Dehghanisanij, H., Emami, S., Achite, M., Linh, N. T. T., & Pham, Q. B. (2021). Estimating Yield and 

Water Productivity of Tomato Using a Novel Hybrid Approach. Water, 13(24), 3615 

3-  Dehghanisanij H., Kanani E., Akhavan S. 2020. Evapotranspiration and components of corn (Zea mays 

L.) under micro irrigation systems in a semi-arid environment. Spanish Journal of Agricultural Research. 

18 (2), e1202. https://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/15647. 
4- Dehghanisanij H., Kouhi N. 2020. Interactive effects of nitrogen and drip irrigation rates on corn (Zea 

mays L. CV. Single cross 704) root development and residual soil moisture. Gesunde Pflanzen. In Edition. 

5- Mirzaie-Nodoushan F., Morid S., Dehghanisanij H. 2020. Reducing water footprints through healthy and 

reasonable changes in diet and imported products. Sustainable Production and Consumption. 23: 30-41. 

https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.04.002 

6- Yari, R., Darzi-Naftchali, A., Dehghanisanij, H. and Qi, Z., 2020. Effect of meteorological data quality 

control and data adjustment on the reference evapotranspiration: a case study in Jafariye, Iran. Theoretical 

and Applied Climatology.141: 331-342. https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-020-03215-2  

7- Aliabadi B.T., Hassandokht M.R., Etesami H., Alikhani H.A., Dehghanisani H. 2019. Effect of Mulching 

on Some Characteristics of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under Deficit Irrigation. Journal of 

Agricultural Science & Technology. 21(4): 927-941. https://jast.modares.ac.ir/article-23-12441-

en.html&sw=Dehghanisanij  

8- Akhavan S., Kanani E., Dehghanisanij H. 2019. Assessment of different reference evapotranspiration 

models to estimate the actual evapotranspiration of corn (Zea mays L.) in a semiarid region (case study, 

Karaj, Iran). Theoretical and Applied Climatology. 137:1403–1419. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-018-2634-y  

9- Akbari M., Dehghnisanij H., Droogers P. 2014. Spatial analysis of groundwater trend in Zayandeh Rud 

Basin, Iran. Agriculture, Biotechnology & Ecology.  Pp:81-94.  

10- Dehghanisanij H. 2012. Current agricultural water and soil resources and productivity in the Iranian 

highlands: measures and Improvements. Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology. Volume 5, 

issue 1, 1-14. 

11- Akbari M., Drooogers P., Dehghanisanij H. 2010. The role of modelling in integrated water management 

(Acase study in Ayandeh RudBasin).International. Journal of water resources and arid environments. 

1(6):469-477. 

12- Dehghanisanij H., Inoue M., Akbari M., 2009. Two dimensional diurnal of salt and water in a dune sand 

under saline water drip irrigation. Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology, 2:3-17.  

https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.04.002
https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-020-03215-2
https://jast.modares.ac.ir/article-23-12441-en.html&sw=Dehghanisanij
https://jast.modares.ac.ir/article-23-12441-en.html&sw=Dehghanisanij
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-018-2634-y
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13- Ahmadaali K., Liaghat A., Dehghanisanij H. 2009. The Effect of Acidification and Magnetic Field on 

Emitter Clogging under Saline Water Application. Journal of Agricultural Science, 1(1):132-141.  

14- Dehghanisanij H., Nakhjavani M.M. Tahir A.Z., Anyoji H. 2009. Assessment of wheat and maize water 

productivity and production function for cropping system decisions in arid and semiarid regions.  Irrigation 

and Drainage Journal (ICIDJ). Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ). 58(1):105-115. 

15- Zeggaf Tahiri A., Takeuchi S., Dehghanisanij H., Anyoji H., Yano T. 2008. A Bowen ratio to partition 

energy fluxes between a maize canopy and soil surface. Agronomy Journal. 100(4):988-996. 

16- Dehghanisanij H., Yamamoto T., Inoue M., Akbari M. 2007. Water flow and solute transport under drip 

irrigation in sand dune field. Journal of Applied Science. 7(20): 2997-3005.  

17- Ould Ahmed B.A. Yamamoto T., Rasiah V., Dehghanisanij H. 2007. Evaluation of Sorghum density as 

affected by two water qualities under drip irrigation system. American Journal of Environmental Sciences. 

3(4):240-245. 

18- Dehghanisanij H., Anyoji H., Riyahi H., El Hassan W.A. 2007. Effect of emitter characteristics and 

irrigation schemes on emitter clogging under saline water use. Journal of Arid Land Studies. 16(4):225-

233. 

19- El Hassan W.A., Kitamura Y., Dehghanisanij H. 2007. Effect of drainage water reuse on irrigation 

efficiencies and soil salinity for wheat and maize under different subsurface drainage levels. Journal of 

Arid Land Studies. 16(4):199-211 

20- Dehghanisanij H., Naseri A., Anyoji H., Eneji A.E. 2007. Effects of deficit irrigation and fertilizer use on 

vegetative growth of drip irrigated cherry trees. Journal of Plant and Nutrition. 30:1-15. 

21- Dehghanisanij, H., Oweis, T. and Qureshi, A.S. 2006. Agricultural water use and management in arid and 

semi-arid areas: Current situation and measures for improvement. Annals of Arid Zone. 45(2): 355-378. 

22- Dehghanisanij, H., Agassi, M., Anyoji H., and Eneji A.E. 2006. Improvement of saline water use under 

drip irrigation system. Agricultural Water Management Journal. 85(3): 233-242.   

23- Dehghanisanij H., Yamamoto T., Ould Ahmed B., Fujiyama H, Miyamoto K. 2005. The effect of chlorine 

on emitter clogging induced by biological agents and performance of drip irrigation. Journal of the 

American Society of Agricultural Engineering (ASAE). 48(2):519-527. 

24- Dehghanisanij H., Yamamoto T., and Rasiah V. 2004. Assessment of evapotranspiration estimation 

models for use in semi-arid environment. Agricultural Water Management Journal, 64:91-106. 

25- Bouya Ahmed O.A., Yamamoto T., Dehghanisanij H., Eneji A.E. 2004. Characteristics of meteorological 

factors in semi-arid lands, the case of Mauritania. Journal of Arid Land Studies. 14(3):123-132. 

26- Dehghanisanij H., Yamamoto T., Rasiah V., Utsunomiya J., Inoue M. 2004. Impact of biological clogging 

agents on filter and emitter discharge characteristics of microirrigation systems. Irrigation and Drainage 

Journal (ICIDJ), 53(4):363-373. 

27- Dehghanisanij H., Yamamoto T., Inoue M. 2004. Practical aspect of TDR for simultaneous measurements 

of water and solute in a dune sand field. Journal of Japanese Society of Soil Physics, No. 98: 21-30. 

28- Yamamoto T., Dehghanisanij H., Agassi M. 2004. Rehabilitation techniques for degradation, irrigated 

soil in arid lands. The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences Journal. 10:41-50. 

29- Dehghanisanij H., Taherpour M., Yamamoto T. 2002. Evaluation of factors affecting emitter clogging of 

microirrigation in Southeast of Iran. Transaction of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and 

Reclamation Engineering Journal, 217:1-8. 

 

 کنفرانس ها و سمینارهای داخليمقاالت ارائه شده در  -7

 يعبر توز یاریكم آب هایيمرژ یرتاث ی. بررس6425 ح. یجسان دهقاني ،.م.س لطیفیمیرراد ا.، محمدی س.، حاجی -6

. ساری. 25. مهر یساحل یمنابع آب نواح يريتمد یمل يشهما ین. سومینوار-یقطره ا یاریرطوبت خاک در آب

 ايران.

 یاهبر شاخص سطح برگ گ یاریكم آب یرتاث. 6425 .ح یجسان يدهقانلطیفی س.م.، محمدی س.، راد ا.، میرحاجی -7

 . ساری. ايران.25ی. مهر ساحل یمنابع آب نواح يريتمد یمل يشهما ینسومی. نوار-یقطره ا یاریدر آب یذرت علوفه ا

كرخه.  آبريز حوضه باالدست در گندم آب وریبهره . ارزيابی6426، سپهری س. .ح سانیج دهقاني، .م.م مقدمنخجوانی -4

 آبان. كرج، ايران. 74و  77چهارمین كنگره مهندسی و مديريت آب و خاک ايران. 
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ای زيرسطحی  برای آبیاری در شرايط . فناوری آبیاری قطره6426قصاب ا.، كنعانی ا.  زاده.، تقی سانیج ح دهقاني -3

آذر. مشهد،  72-62مشهد.  فردوسی دانشگاه در نامتعارف هایآب موضوع با آب های فناوری ملی جشنواره شور. دومین

 ايران.

 سطحی آبیاری های سامانه راندمان بهبود راهكارهای. 6421. ح سانیج دهقاني ،.و نژادرضاوردی ح، يگانهزاهدپور -8

شهريور.  77. سومین كنگره ملی توسعه و ترويج مهندسی كشاورزی و علوم خاک ايران :.WinSRFR4.1 مدل با نواری

 تهران، ايران.

 CERES-Barley مدل ژنتیكی ضرايب برآورد .6428ن.  علیخانی، ح.دهقاني سانیج  س.م.، میرلطیفی ا.،جوادی  -1

دومین كنگره سراسری در مسیر توسعه علوم  میاندواب. منطقه موردی مطالعه يک ارومیه آبريز حوضه جنوب درمزارع

 ارديبهشت. گلستان، ايران. 7. كشاورزی و منابع طبیعی

 ابزار از استفاده با CERES-Wheat مدل واسنجی. 6428. ا جوادی ،.ح سانیجدهقاني ،.م.س ن.، میرلطیفی علیخانی -6

GENCALC میاندوآب منطقه: موردی مطالعه يک ایمزرعه هایداده از استفاده با آبريزارومیه حوضه جنوب مزارع در .

 .ايران گلستان،. ارديبهشت 7. طبیعی منابع و كشاورزی علوم توسعه مسیر در سراسری كنگره دومین

با  PR2 واسنجی دستگاه رطوبت سنج .6428. س.ح. طباطبايی ،.ح سانیج دهقاني ،.م.س فیروزی ع.، میرلطیفی -5

 شهريور. اصفهان، ايران. 3-7 ن.نگره ملی آبیاری و زهكشی ايراومین كد PVC32. استفاده از لوله

در روش آبیاری  ایكارايی مصرف آب ذرت علوفهبررسی عملكرد و . 6423 یج ح.سان يدهقان، س. اخوان ی ا.،كنعان -2

 مهر. 71و  78. تهران. آب یكنفرانس مهندسسطحی. -زير و سطحی ایقطره

محصول ذرت  یبرا یاهیگ يبشاخص سطح برگ و ضر ینارتباط ب. 6423 یج ح.سان يدهقان، س. اخوان ی ا.،كنعان -62

 يبهشت.ارد 73و74. مشهد. یو زهكش یاریكنگره آب یناول .ایعلوفه

 سیستم در ایعلوفه ذرت پايه گیاهی ضريب و آبی نیاز آوردبر .6423 یج ح.سان يدهقان، س. اخوان ی ا.،كنعان -66

 يبهشت.ارد 73و74ی. مشهد. و زهكش یاریكنگره آب یناول سطحی. زير ایقطره آبیاری

 جزيیيک یاهیگ يببا استفاده از ضرا ایذرت علوفه یآب یازبرآورد ن .6423 یج ح.سان يدهقان، س. اخوان ی ا.،كنعان -67

 يور.شهر 8تا  4. كرمان. 23 يسیمتری.ال یها-آن با داده يسهو مقا زيیج و دو

 يريتدر مد يكاو آمر یهندوستان ژاپن كره جنوب یبه تجربه كشورها ینگاه. 6423ف.  بتوخته .،ح یجسان يدهقان -64

 . آبان.در خوزستان يننو یاریآب یتوسعه روش ها ینشست تخصص .تحت فشار یاریهوشمند آب

 یدورها یرماس برگ تحت تاث یوو ب يژهسطح و یلتحل .6424ی م. تراب ،یج حسان يدهقان یرلطیفی م.،م ،ا. یفیس -63

 مهر. 75. كرج. آب در مزرعه يريتمد یمل يشهما یندوم ی.قطره ا یاریآب یستمباغات پسته تحت س یاریمختلف آب

بر  یماقل ییرتغ یتعدم قطع یرتاث یچهارچوب بررس يابیارز. 6424. یج حسان يدهقان م.ر.، فرزانه م.، یفخر -68

 مهر. 76یعی. تهران. و منابع طب یكشاورز یسراسر يشهما یندوم ی.كشاورز یخشكسال یاتخصوص

رطوبت خاک و شاخص  يرمقاد ینب یهمبستگ يابیارز. 6424ی م. تراب ،یج حسان يدهقان یرلطیفی م.،م ،ا. یفیس -61

 شهريور. 62و  2يران. كرمان. پسته ا یمل يشهما .لوم یلتپسته در خاک س هایتنش آب گ

همايش بازيافت و  . بررسی امكان استفاده از پساب در سیستم های آبیاری تحت فشار. 6426دهقاني سانیج ح.  -66

 مهر. 64ايران. تهران.  استفاده از پساب ها )راهكارها و كاربردها( فرهنگستان علوم

. بررسی مديريت بهره برداری در سامانه های اجرا شده آبیاری زيرسطحی در 6426 دهقاني سانیج ح.كوهی ن.،  -65

مهر. موسسه  66باغات پسته استان كرمان. چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار. 

 .64-73تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی. كرج. ص 

https://elmnet.ir/author/%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AC
https://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AC
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. نقش مديريت بهره برداری از سیستم كنترل مركزی در بهبود و توسعه روش 6426 دهقاني سانیج ح.اكبری م.،  -62

مهر. موسسه تحقیقات  66های آبیاری قطره ای. چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار. 

 .46-83فنی و مهندسی كشاورزی. كرج. ص 

. نقش آبیاری دقیق در مديريت بهره برداری و 6426سام م. . عباسی ع. ذاكری نیا م. حدهقاني سانیج ح، .خزائی ا -72

مهر. موسسه تحقیقات فنی  66كارايی مصرف آب. چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار. 

 . 22-625و مهندسی كشاورزی. كرج. ص 

آبی توت فرنگی )رقم كاماروسا( در . برآورد نیاز 6426ح.،  قهرمان ن.، لیاقت ع. دهقاني سانیج، دست پرچین ب،  -76

 خرداد. 62-66شرايط گلخانه. اولین همايش ملی توت فرنگی ايران  ايران  دانشگاه كردستان. 

، قطر كاهش يافته، A.  كاربرد تشت تبخیر كالس 6426ح.لیاقت ع. دهقاني سانیج، دست پرچین ب، قهرمان ن.،  -77

ه هیدروپونیک. دومین كنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. آتمومتر در مديريت آبیاری توت فرنگی در گلخان

 شهريور 63-68محالت. 

. ارزيابی اختالف بین شرايط هواشناسی 6426.، هزارجريبی ا.، حسام م. دهقاني سانیج حخزائی ا.، ذاكری نیا م.،  -74

سومین همايش ملی مديريت منابع آب.  حاكم بر مزرعه با آمار ايستگاه هواشناسی  وتاثیر آن بر روی نیاز آبی گیاه.

 شهريور  72-76ساری 

. ارزيابی عملكرد دستگاه سنترپیوت در 6426.، هزارجريبی ا.، حسام م. دهقاني سانیج حخزائی ا.، ذاكری نیا م.،  -73

سومین همايش ملی . شرايط كاربرد آن در دشت لويین ساوه و ارائه راهبردهای كاربردی برای ارتقاء بهر وری آب

 شهريور. 72-76مديريت منابع آب. ساری 

. كاربرد دستگاه های اتوماتیک هواشناسی در خودكارسازی 6426 دهقاني سانیح ح.خزايی الف.، ذاكری نیا م.،  -78

 كرج -خرداد 62-2آبیاری و تاثیر بر كیفیت محصول اولین همايش ملی مديريت آب در مزرعه. 

. اثرات كاربرد آب شور بر عملكرد ذرت دانهای 6452ن، ح. اكبری، م. صدرقاي دهقاني سانیج، ح.نخجوانی مقدم، م.  -71

 -62در روش آبیاری بارانی، سومین همايش ملی مديريت شبكه های آبیاری زهكشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 

 اسفند.67

فشار در  های آبیاری تحت. عوامل موثر بر پذيرش سیستم6452 دهقاني سانیج ح. اعظمی ع.، زرافشانی ک.،  -76

های غرب كشور. سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی استان

 بهمن 76كشاورزی. كرج. 

های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری . استفاده از داده6452.، گرجی ع. دهقاني سانیج حعباسی ع.،  -75

كارآيی مصرف آب در باغات زردآلو. سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری. و اثر آن بر افزايش 

 بهمن 76موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی. كرج. 

 -ای )سطحی. اثر سیستمهای آبیاری قطره6452.، علیزاده ا.، داوری ک.، دهقاني سانیج حاسفندياری ص.،  -72

ريشة . سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری. موسسه تحقیقات  آبیاری بر توسعةزيرسطحی( و كود

 بهمن 76فنی و مهندسی كشاورزی. كرج. 

برداری در مسايل و راهكارهای محوری بهبود ساختار مديريت و بهره. 1383دهقاني سانیج ح. حیدری ن.،  -42

روش های نوين آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و های آبیاری تحت فشار. سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش

 بهمن 76مهندسی كشاورزی. كرج. 

 های آبیاری تحتبرداری و پايش سیستمنخجوانی مقدم،م.م بررسی مسا ئل بهره ،.دهقاني سانیج حصدرقاين ح.،  -46

فشار و ارايه راهكارهای الزم. سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و 

 بهمن 76مهندسی كشاورزی. كرج. 
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های تراوا در روش ی بر روی امكان كاربرد لولهمطالعات تكمیل. 1383دهقاني سانیج ح. جنانی ع.، سهرابی ت.،  -47

آبیاری زير سطحی. سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 بهمن 76كشاورزی. كرج. 

های تكنولوژی . مسايل و راهكارهای بهبود زيرساخت6452، نخجوانی مقدم،م.م. .دهقاني سانیج حاشرفی ش.،  -44

نوين آبیاری. سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی. 

 بهمن 76كرج. 

كاربرد لوله ها و اتصاالت پی وی سی در كشاورزی و روشهای آبیاری مهر(.  76)6452. گرجی ع. ح دهقاني سانیج -43

، كیفیت، محیط زيست.  U-PVCTین سمینار تخصصی لوله و اتصاالت اول .تحت فشار )پتانسیل ها و محدوديت ها(

 تهران.

مرداد(. بهره وری آب كشاورزی شاخصی برای كشاورزی پايدار. يازدهمین  7-3)6452. ح دهقاني سانیجكشاورز ع.،  -48

 تهران. – كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. ماه دانشگاه شهید بهشتی

. برآورد نیاز آبی توت فرنگی و ضريب تشت از تبخیر 6452لیاقت ع  دهقاني سانیج ح،دست پرچین ب، قهرمان ن،   -41

سانتیمتر در محیط گلخانه تحت شرايط هیدروپونیک. چهارمین همايش منطقه ای يافته های پژوهشی  72و  12قطر 

 ارديبهشت.   77-74كشاورزی )غرب كشور(. دانشگاه كردستان. 

بررسی مسايل لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در سیستم های آبیاری تحت اسفند(.  62)6455. ح اني سانیجدهق -46

 . همايش بین المللی لوله های پالستیكی. پژوهشكده پلیمرو پتروشیمی ايران.فشار در ايران

امكان پذير. دوازدهمین اسفند(. اصالح سیاست و ساختار در آب هنری  8-1)6455. ح دهقاني سانیجكشاورز ع.،  -45

 همايش كمیته ملی آبیاری و زهكشی ايران. تهران.  

بهمن(. برآورد تبخیرتعرق گیاه گندم در شرايط مختلف  76-62) 6455 ح.  دهقاني سانیجاكیری، م. زارعی، ق.  -42

 كمی و كیفی آب آبیاری. دهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر كرمان. 

مروی بر  روشهای جداسازی تبخیر و بهمن(.  76-62) 6455.، میرزايی ف.، لیاقت ع.، ح دهقاني سانیج كوثری ه.، -32

 دهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر كرمان. تعرق. 

ملی آب كشور.  بهمن(. بررسی اجرايی كردن و به هنگام سازی سند  68) 6455، كشاورز ع. ح. دهقاني سانیج -36

  همايش پايداری كمی و كیفی منابع آب كشور. فرهنگستان علوم. تهران.

بهمن(. كم آبیاری و بهره وری مصرف آب كشاورزی. اولین همايش تنش های  5-2)6455. ح دهقاني سانیج -37

 محیطی در علوم كشاورزی. دانشگاه بیرجند.

بهمن(. اندازه گیری تبخیر از سطح خاک در روش  5-2)6455.، میرزايی ف.، لیاقت ع.، ح دهقاني سانیج كوثری ه.، -34

آبیاری قطره ای سطحی و زيرسطحی به روش بیالن انرژی نسبت بوون. اولین همايش تنش های محیطی در علوم 

 كشاورزی. دانشگاه بیرجند.

مستعد اجرای مهر(. كاربرد مدل بولین به منظور مكان يابی مناطق  75)6455. ح دهقاني سانیج ع.، مامن پوش -33

دومین سمینار  و اثرات توسعه آن بر روی منابع آب زير زمینی. GISطرح های آبیاری تحت فشار با استفاده از سیستم 

 ايران.-ملی توسعه پايدار روشهای نوين آبیاری. كرج

ايش بهمن(. كاربرد سنجش از دور در مديريت شبكه های آبیاری. هم 5-62)6455 دهقاني سانیج ح.م.،  اكبری -38

 ايران.-ملی مديريت شبكه های آبیاری و زهكشی. اهواز

مهرماه(. تاثیر اصالح تقويم آبیاری بر بهروری آب در  74-78) 6456میرلطیفی، م.  دهقاني سانیج، ح.اكبری.م.،  -31

 كشاورزی. سومین كنفرانس مديريت منابع آب ايران 
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در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میكرو. اولین اسفند(. نقش تحقیقات  7) 6451دهقاني سانیج ح. م.،  اكبری -36

 سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار

معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پايدار روشهای آبیاری تحت فشار. . (. اسفند 7) 6451ح.  دهقاني سانیج -35

 اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار

اسفند(.، اعمال كم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای  7) 6451.، حیدری ن. دهقاني سانیج ح.، نخجوانی مقدم م -32

 و اثرات آن بر افزايش كارايی مصرف آب محصوالت رديفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار

فنی و هیدرولیكی عملكرد يک سیستم  اسفند(.، ارزيابی 7) 6451.، دهقاني سانیج حاحمدزاده ک.، میرلطیفی م.،  -82

منطقه حسن آباد شهرری(. . اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه  -آبیاری قطره ای )مطالعه موردی

 پايدار

اسفند(.، كاربرد سیستم آبیاری قطره ای بر بهبود  7) 6451. دهقاني سانیج حنخجوانی مقدم م.، صدرقاين ح.  -86

 والت رديفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار كارايی مصرف آب محص

بهمن(. مقايسه دو روش بیالن انرژی برای جدا سازی شدت انرژی در سطح  65-61) 6451. ح دهقاني سانیج -87

 مزرعه. كرمان دانشگاه شهید باهنر.

مانتیث برای -پنمن-ای معادله فائوبهمن(. بررسی حساسیت پارامتره 65-61) 6451. ح دهقاني سانیج سهراب ف.، -84

 اقلیم های مختلف در مقايسه با ساير مدل ها. كرمان دانشگاه شهید باهنر.

های بهمن(. چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و يافته 8-7) 6451.، حیدری ن.، اكبری م. دهقاني سانیج ح -83

 آبی. تهران.اولین همايش سازگاری با كمكشاورزی. آبسازی مصرفهای بهینهگذاریتحقیقاتی در سیاست

بهمن(. كم آبیاری و ارتقاء كارايی مصرف آب  8-7) 6451.، نخجوانی مقدم، م.م.، سهراب ف. ح دهقاني سانیج -88

 كشاورزی. اولین همايش سازگاری با كم آبی. تهران.

وری آب در اری بر بهرهبهمن(. تاثیر تغییرات كمی و كیفی آب آبی 8-7) 6451. ح ، دهقاني سانیجاكبری م. -81

 كشاورزی. اولین همايش سازگاری با كم آبی. تهران.

بهمن(. نگرشی بر فعالیت ها و اقدامات صرفه جويی آب  8-7) 6451.، حسین زاده ا. ح ، دهقاني سانیجحیدری ن. -86

 و سازگاری با كم آبیاری در كشورهای مختلف جهان. اولین همايش سازگاری با كم آبی. تهران.

بررسی مديريت آبیاری و كارايی مصرف آب در گلخانه مهر(.  71) 6451زارعی، ق. حیدری، ن. ح.،  دهقاني سانیج -85

 كرج..كمیته ملی آبیاری و زهكشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی. ها و مسايل و چالشها

ه برداری از سیستم های آبیاری اصول طراحی، برنامه ريزی و بهرمهر(.  71) 6451 ح. دهقاني سانیج ،.اكبری م -82

 كرج..موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .میكرو در گیاهان گلخانه ای

اتوماسیون و كاربرد حسگرهای دی الكتريک در سیستم آبیاری خرداد(.  4) 6451و اكبری م. ح.  دهقاني سانیج -12

كمیته ملی آبیاری و زهكشی، ری تحت فشار. قطره ای. اولین كارگاه فنی اتوماسیون خودكارسازی( سامانه های آبیا

  كرج..دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

نقش خودكارسازی در بهبود و توسعه روشهای آبیاری خرداد(.  4) 6451 ح. .، دهقاني سانیجاكبری م    -16

توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كمیته ملی آبیاری و زهكشی، دفتر بهبود و قطره ای. 

 كرج..كشاورزی

بهمن(. كاربرد شاخص كارايی مصرف آب و تابع عملكرد  3-4) 6458م.  . نخجوانی مقدمح دهقاني سانیج    -17

در تعیین الگوی كشت با هدف افزايش كارايی مصرف آب. دومین كنفرانس مديريت منابع آب ايران. دانشگاه صنعتی 

 فهان. اص
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شهريور(. تجمع شوری در خاک تحت شرايط كاربرد آب شور با روش  63) 6458. ح دهقاني سانیج    -14

ها. انجمن آبیاری و زهكشی. دانشكده ها و راهبردای. كارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالشآبیاری قطره

 كشاورزی ابوريحان. 

آذر(. بررسی نقش مديريت آبیاری بر عملكرد سیستم های آبیاری  7) 6458و اكبری م. ح.  دهقاني سانیج    -13

ای. دومین كارگاه فنی خرد آبیاری: چشم انداز و توسعه. كمیته ملی آبیاری و زهكشی، دفتر بهبود و توسعه قطره

 كرج..روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

)خرداد ماه( مديريت مصرف بهینه آب كشاورزی در 6453 ح. دهقاني سانیج حیدری ن.، كشاورز ع.،    -18

های پیشگیری از اتالف منابع ملی. فرهنگستان دومین كنفرانس روشايران با در نظر گرفتن خشكی و خشكسالی. 

 .661-624ص علوم. 

بهمن(. ضرورت توسعه كمی و كیفی روش های آبیاری بارانی  78) 6454. ح دهقاني سانیجم.  اكبری    -11

فتر ، دكمیته ملی آبیاری و زهكشی تهرانايران. اولین كارگاه فنی آبیاری بارانی )توانمندی ها و چالش ها(، كرج. در 

 .بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

فی. كارگاه های رديهای سبزی و صیفی و زراعتآبیاری میكرو در زراعتتیر(.  2) 6462. ح دهقاني سانیج    -16

 كمیته ملی آبیاری و زهكشی تهران.. آموزشی آبیاری میكرو

مقاله روش شناسی در سند ملی الگوی مصرف بهینه . 6465.  ، كشاورز،ع.، علیزاده،ا ح. دهقاني سانیج    -15

  . كرمان.اسفند 62-67آب در كشاورزی. هفتمین سمینار سراسری كاهش تبخیر، 

های بررسی مسايل و مشكالت وسايل مورد استفاده در سیستم. 6461ر.  زادگانرحیم، .ح دهقاني سانیج    -12

 اصفهان.، ارديبهشت 62-72)ساخت داخل كشور(. اولین سمینار نقش صنعت در توسعه كشاورزی فشارآبیاری تحت

ساخت داخل كشور.  MZ-30نمودن آبپاش  مقاله ارزيابی و كالیبره. 6468. ر رحیم زادگان، ح. دهقاني سانیج   -62

 بهمن. 76-42دومین كنگره ملی مسايل آب و خاک كشور

 اولین سمینار. ايران در شده تولید فشار تحت آبیاری هایسیستم ارزيابی. 6468. ر زادگانرحیم ،.ح سانیج دهقاني -66

 .776-747 ص اصفهان،ايران،. كشاورزی توسعه در صنعت نقش

 

 کنفرانس ها و سمینارهای بین المللي مقاالت ارائه شده در  -8
 

1- Dehghanisanij H., Kanani, E. 2019. Evaluation of Soil Moisture and Salinity Variation in a Pistachio 

Subsurface Drip Irrigated System Under Different Irrigation Regimes. 9th international micro irrigation 

conference (9IMIC) 16-18 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. 

4- Dehghanisanij H., Moosavi N., Moosavi Nejad S.B., Taghizadehghasab A., Asadfalsafizadeh N., Soltani 

H., Abesht A. 2019. Water-Livelihood-Sustainable Agriculture Approach to Enhancing Adaptive 

Capacity to Climate Challenges in Urmia Basin. 3th world irrigation forum (wif3), 1-7september 2019, 

bali, Indonesia. 

5- Kanani E., Dehghanisanij H., Akhavani S. 2017. Meteorological Parameters Sensitivity Analysis to 

Simplify of FAO PenmanMonteith Model Under a Semi-arid Conditions. 23rd International Congress on 

Irrigation and Drainage 8-14 October, Mexico City, Mexico. 
6- Dehghanisanij H., Haji Aga Bozorgi F. 2016. IMPROVEMENT IN SUB-SURFACE DRIP IRRIGATED 

PISTACHIO UNDER SALINE WATER USE. 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, 

Chiang Mai, Thailand. 
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7- Kanani E., Dehghanisanij H., Akhavan S. 2016. Effects of Different Irrigation Methods and Mulch on 

Corn (ZEA MAYZ L) Evapotranspiration,Yield, Water Use Efficiency in a Semi-arid Climate. 2nd World 

Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand. 

8- Batoukhteh F., Dehghanisanij H., Misaghi F. 2016. Using SWAT Modrl to Assess the Impact of 

Increasing Irrigation Efficiency on Basin Efficiency (Case Study: Abharrud River Catchment). 2nd World 

Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand. 

9- Montaserei M., Nourjou A., Dehghanisanij H., Behmanesh J. 2016. Study of Trefland Management on 

Grapevine Root Clogging in Subsurface Drip Irrigation. 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 

November 2016, Chiang Mai, Thailand. 
10- Dehghanisanij H. Sohrab F., Alizadeh A. 2013. Impact of precision irrigation management on 

sustainability of irrigated agriculture and improvement of water use efficiency. 1st World irrigation Forum 

and 64th IEC Meeting. 29 May. Turkey. 

11- Dehghanisanij H., Hanieh Kosari, Farahnaz Sohrab 2013. Coping with desertification in Iran through 

improved water use: lessons and constraints. Eleventh International Dryland Development Conference 

Global Climate Change and its Impact on Food & Energy Security in the Dryland. 18-21 March. Bajin. 

China.  

12- Dehghanisanij H., Moayeri M. Oweis T., Akbari M. 2013. The role of on-farm management on 

sustainable irrigated agriculture in arid and semiarid region - A case study in Karkheh River Basin – Iran. 

Eleventh International Dryland Development Conference Global Climate Change and its Impact on Food 

& Energy Security in the Dryland. 18-21 March. Bajin. China.  

13- Dehghanisanij H. 2012. Application of sewages in advance irrigation systems: challenges and strategies. 

Iranian Academy of Science. 4 Oct. Tehran. Iran. 

14- Dehghanisanij H., Zarei G. 2012. From clay pot irrigation to subsurface drip irrigation for sustainable 

agriculture in arid and semiarid region. The international conference on traditional knowledge for water 

resources management. Febury. Yazd Iran. 

15- Kosari H., Dehghanisanij H., Mirzaei F., Liaghat M. 2011. Soil evaporation in surface and subsurface 

drip irrigation in a maize field. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran. 

16- Janani A., Sohrabi T., Dehghanisanij H. 2011. Pressure variation impact on discharge charactristics of 

porous pipes. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.  

17- Akbari M., Dehghanisanij H., Sadre Ghaen H., Nakhjavani MM. 2011. Field scale scenarios for improved 

water and land productivity by simulation modeling. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-

23 oct. Tehran. Iran. 

18- Dehghanisanij H., Akbari M. 2011. Micro irrigation in Iran-current statues and future needs. The 8th 

international Micro irrigation Congress. 15-23 oct.   

19- Eslami A., Dehghanisanij H.  2011. Application of brackish water in subsurface drip irrigation system on 

pistachio orchards. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.  

20- Heydari N., Dehghanisanij H. 2011. Socio-Economic and policy-institution issues and chalenges in 

sustainable development of pressurized irrigation systems inIran. The 8th international Micro irrigation 

Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran. 

21- 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. 

22- Akbari M., Dehghanisanij H. 2010. Impact of irrigation scheduling on water productivity using SWAP 

and AquaCrop simulation models. Improving farm management strategies through AquaCrop: Worldwide 

collection of case studies. 8-9 October. Yogyakarta, Indonesia.  

23- 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. 

24- Moayeri M. Dehghanisanij H., Nato A.F., Siadat H., Oweis T., Farahani H. 2008. Increasing field water 

productivity of irrigated crops in the lower KRB. 2nd Int. Forum on Water and Food. Nov 10-14. Addis 

Ababa-Ethiopia. 
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 . دانشگاه تهران. استاد مشاور.آب یدر برآورد بهره ور aqua crop یدانیم يابیارز. 6426محمودی، ص..  -4

گندم ، جو و  یاهانو نوع بذر بر راندمان مصرف آب گ یخاكورز یوهابعاد مزرعه، ش ییرتغ یرتاث .6428. ح. يیطباطبا -3

 استاد راهنما. .مدرس یتتربدانشگاه  .چغندرقند

و منطقه  یاندوآبرشد گندم در منطقه م سازییهدر شب CSM-CERES-WHEAT مدل يابیارز. 6428یخانی. ن. عل -8

 . استاد راهنما.مدرس یتترب. دانشگاه مهاباد

مدرس.  یتدانشگاه ترب .یاندوآبجو در منطقه م سازییهشب یبرا CERES-Barleyمدل  يابیارز. 6428ی. ا.ن. جواد -1

 استاد راهنما.

. . دانشگاه همدانمستمر یبا آبده یانقطه یاریآب یهایستمتعرق در س - یربرآورد تبخ یهاارتقاء مدل. 6423كنعانی. ا.  -6

 استاد مشاور.

. دانشگاه زنجان. استاد SWATبا استفاده از مدل  یاریمختلف آب یهایستمدر س یبرگشتبرآرود آب. 6423بتوخته. ف.  -5

 مشاور.

دانشگاه . سطحیای زيرآبیاری قطرهمديريت شوری خاک و اكسیژن كودآبیاری باغات پسته تحت . 6423سیفی. ا.  -2

 . استاد مشاور.مدرس یتترب

ی. دانشگاه شیراز. استاد سطحيرز یاقطره یاریخاک در آب یو كنترل شور یاریآب يريتمد. 6423ی. ح.ر. بزرگ یحاج -62

 مشاور.

. رازیدانشگاه شبارانی.  یاریآب یستماندازه متوسط آبپاش ها در س یبرا یدرولیکمطالعه مشخصات ه. 6423غفاری.  -66

 استاد راهنما

 فرنگی در گلخانه. دانشگاه شیراز. استاد راهنما. مديريت آبیاری زراعت گوجه6427اصنافی.م.  -67

 شه،ير یتوسعهبر  زيرسطحی قطرهای سطحی و یاریتحت سامانههای آب یاریاثر كودآب يابیارز. 6427اسفندياری. ص.  -64

 فردوسی مشهد. استاد مشاور.. دانشگاه ذرت یاهگ یروتعرقعملكرد و تبخ

 های اقلیمی. دانشگاه گرگان. استاد راهنما..كاربرد اتوماسیون در مصرف آب در مزرعه، با توجه به داده6426خزاعی. ا.   -63

 ارییبا آب يسهدر مقاو راندمان مصرف آب آبیاری  بر عملكرد زردآلو  یکاتومات یاقطره یاریآب یرتأث. 6422. 6عباسی.  -68

 استاد راهنما.ارمنستان. دانشكده كشاورزی در كرج..  یسطح

)مطالعه  پیووتسنتر یاریآب یستمدر س LDNو  هد- ی، اسپر یروتار هایاسپرينكلر يسهمقا. 6422حجازی. غ.ر.  -61

 . استاد راهنما.دانشگاه تهران(. يندشت قزو یاری: شبكه آبیمورد

. اقلیمیمختلف  يطشراتحت محدود آب و هوا  یهاتفاده از دادهو تعرق مرجع با اس یرتبخ . برآورد6452سلطانی. ا.  -66

 استاد راهنما. مدرس. یتدانشگاه ترب

 فرنگی در محیط گلخانه. دانشگاه تهران. استاد راهنما.. نیاز آبی و آبیاری زراعت توت6452دست پرچین. م.  -65

تعرق و اجزای آن در سیستم آبیاری  -. بررسی بیالن انرژی سطح خاک به منظور برآورد تبخیر 6455كوثری. ه.  -62

 سطحی. دانشگاه تهران. استاد راهنما.ای سطحی و زيرقطره

ای ) مطالعه سازی آبیاری بر عملكرد و كارآيی مصرف آب ذرت علوفه. ارزيابی تاثیر اجرای خودكار6456موسوی.م.  -72

 موردی منطقه كرج(. دانشگاه فردوسی مشهد. استاد راهنما.
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ها كانچای در شرايط كاربرد آب شور و بررسی كنترل گرفتگی قطره. ارزيابی سیستم آبیاری قطره6456احمدآلی.خ.  -76

 های مختلف اسیدشويی و آب مغناطیسی. دانشگاه تهران. استاد راهنما.تحت مديريت

ت های رطوبگیری. بررسی میدانی صريب يكنواختی پخش آب تحت آبیاری بارانی با استفاده از اندازه6458امیری.ا.  -77

 دانشگاه تهران. استاد مشاور   .Catch Canخاک و مقايسه آن با روش 

گاه لیسانس دانشای. پايان نامه دانشجويی در مقطع فوق. ارزيابی عملكرد سیستم آبیاری قرقره6452سید محمدی،ح.  -74

 .تربیت مدرس. استاد مشاور

 

 های سازماني پست -13

 .تاكنون 6468مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، ديسیپلین آبیاری و زهكشی عضو هیات علمی  -6

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزیهای نوين آبیاری. مهندسی روشتحقیقاتی  بخش -رئیس بخش تحقیقاتی -7

 .6424آذر تا  6451تیر 

ه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، مؤسس-سرپرست مركز تست و آزمون ماشین های كشاورزی و تجهیزات آبیاری  -4

6452-6455. 

 .6453خرداد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،  روش های نوين آبیاریمهندسی تحقیقاتی  بخشمعاون  -3

ی و مؤسسه تحقیقات فن روش های نوين آبیاریمهندسی تحقیقاتی  رئیس بخشسرپرست گروه آبیاری و زهكشی و  -8

 .6462 آبانمهندسی كشاورزی، 

 .6462 شهريورمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،  های نوين آبیاریروشمهندسی تحقیقاتی  رئیس بخش -1

 .6465و بخش تحقیقاتی آبیاری و زهكشی، بهمن  های نوين آبیاریروشسرپرست بخش تحقیقاتی مهندسی  -6

 .6461مهر مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .  های نوين آبیاریروشمعاون بخش تحقیقاتی مهندسی  -5

 .6467كارشناس تحقیقاتی در  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، فروردين  -2

 

 سوابق اجرايي: -21

 تاكنون 6423عضو كمیته آب مركز مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ايران  -6

 تاكنون. 6423معاونت علمی فناوری رياست حمهوری،  -7

 تاكنون. 6423و كمیته آب معاونت علمی فناوری رياست حمهوری، عض -4

  42/6/6424دبیر كمیته راهبردی آب سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی،  -3

 .6427-6426معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری. سند فناوری آب. كمیته نگارش. -8

 .6426-6427های ايكاردا در كرخه. نماينده سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی در پروژه -1

7- Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 November 2013, 

Tehran. Iran 

8- 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. 
 .6451-6427عضو كمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.  -67

 .6451-6427. یكشاورز یو مهندس یفن یقاتانتشارات موسسه تحق یتهعضو كم -64

 .6453تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،  انتشارات موسسهعضو شورای  -63

 .6466نامه سوم. آبان عضو كمیته تدوين بر -68
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های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، دبیر و عضو كمیته بررسی، تصويب، نظارت و اجرای طرح -61

 .6466مرداد 

اری(. راندمان آبی -الگوی كشت-نماينده سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی در تدوين سند ملی آب )نیاز آبی -66

6465-6461. 

 .6468های آبیاری تحت فشار وزارت كشاورزی مردادكمیته تحقیقات روش دبیر و عضو -65

 

 های آموزشي دورهشرکت در  -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. 

 . پژوهشكده مهندسی جهاد كشاورزی.6458آذر  75نظارت و ارزيابی 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.  

 . 6453شهريور  4مرداد لغايت  72كود و آبیاری در گلخانه.  -72

 . 6458مرداد  72لغايت  62خشكی و خشكسالی.  -76

. 6453ارديبهشت  63لغايت  HYDRUS-1D 67سازی آب با استفاده از مدل حركت آب و امالح در خاک و شبیه -77

 كرج. –مركز آموزش كشاورزی 

 پژوهشگاه صنعت نفت.. 6465شهريور  61لغايت  64تصفیه فیزيكی و شیمیايی آب.  -74

 كمیته ملی آبیاری و زهكشی. 6461اذر  72ز آبی گیاهان روشهای كاربردی برآورد نیا -73

25- Improving on-form water-use efficiency. 3-14 May 1998. ICARDA. 

26- Data analysis and presentation and scientific writing. 2-17 July 1997. Karaj, Iran. 
حقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، سازمان مؤسسه ت6464دی  76لغايت  66تحقیقات مهندسی آبیاری و آبادانی  -76

 تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی.
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ی در رياض -موضوع يابی در تحقیقات كشاورزی، شیوه نگارش متون علمی، استنتاج تشريحی حاصل از محاسبات آمار -75

ان مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، سازم6464بهمن  1دی  لغايت  75كاربردی .  –تحقیقات علمی 

 تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی.

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و 6464دی  6آذر لغايت  62آمار مهندسی  -72

 . كشاورزیترويج 

 

 (همکار-مجری –)مجری مسئول پژوهشي های پروژه -22

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع سمت عنوان رديف

 26/26/6324 26/26/6425 مجری استفاده از اينترنت اشیاءكشاورزی هوشمند با  6

7 
سطحی در درختان بارده زيتون ای زيركاربرد سیستم آبیاری قطره

 طارم

 همكار اصلی
26/26/6424 26/26/6422 

4 

های دقیق كشاورزی با رويكرد فعالیت بخش بررسی تكنیک

آبريز های الگويی حوزه خصوصی برای كاهش آب ورودی به سايت

 درياچه ارومیه

 -مجری 

 26/26/6422 26/26/6426 مجری مسئول

3 
ای تعیین كارايی مصرف آب در استفاده از سیستم آبیاری قطره

 ایعلوفه ذرت –زيرسطحی در تناوب كلزا 

 مشاور
26/26/6421 26/26/6422 

8 

-6456های های تحقیقاتی سالبررسی و تحلیل مجموعه يافته

تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، موسسه ) موسسه 6428

تحقیقات خاک وآب,پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری, مركز 

ملی تحقیقات شوری, موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور و 

 )موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دريای خزر

 مجری

26/28/6421 26/21/6425 

1 

ی اآبیاری بارانی و قطرهپايش خاک و كارايی مصرف آب در سیستم 

های با بافت سنگین مستعد به شوری و برای كشت گندم در خاک

 قلیايی اراضی جنوب خوزستان

 همكار اصلی

26/22/6421 26/24/6425 

6 
مكانیزه آبیاری در  دستگاه در آب پخش سامانه ترينبررسی مناسب

 منطقه پلدشت

 مشاور
26/66/6421 26/66/6426 

5 
علم و فناوری مديريت استفاده بهینه و پايدار منابع آب تدوين برنامه 

 در مقیاس مزرعه

 همكار اصلی
26/67/6423 26/26/6426 

2 
ای تحت شرايط كشت ذرت تابستانه در ارزيابی سیستم آبیاری قطره

 های مستعد شوری استان خوزستانخاک

 همكار اصلی
26/26/6428 26/26/6426 

62 
برداری پايدار از فناوری در شناسائی و بهرهتدوين اولويت های علم و 

 منابع خاک كشور

 همكار اصلی
26/66/6423 26/26/6426 

66 
سطحی در مديريت آبیاری سنجی كاربرد روش آبیاری زيرامكان

 خشکنخیالت در مناطق خشک و نیمه

 -مجری 

 مجری مسئول
26/62/6427 26/23/6426 
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67 
از لوله و اتصاالت يو پی وی  سنجی فنی و اقتصادی استفادهامكان

 های آبیاری و آبرسانی كشاورزیسی در شبكه

 مجری
26/23/6428 26/26/6421 

64 
وری آب در پايین دست حوضه كرخه با استفاده ارزيابی وضعیت بهره

 ایای و مزرعهاز تلفیق اطالعات ماهواره

 همكار
26/22/6427 26/24/6421 

 26/27/6421 26/21/6424 مشاور كشور سطح در ایگلخانه تعیین نیاز آبی خیار در كشت 63

68 
وری آب گندم آبی و ديم در ارزيابی اثرات عوامل مديريتی بر بهره

 بخش علیای حوضه كرخه و توسعه كاربرد عوامل مناسب

 مجری
26/28/6424 26/66/6428 

 26/62/6428 26/23/6424 مشاور ارفشسنجی استفاده از انرژی های نو در سیستم آبیاری تحتامكان 61

66 
ای باغات پسته )مطالعه های آبیاری قطرهارزيابی فنی سیستم

 (موردی: منطقه مه والت

 مشاور
26/62/6424 26/23/6428 

65 
-شبیه هایبهبود مديريت آبیاری مزارع نیشكر با استفاده از مدل

 كبیرامیر نیشكر صنعت و كشت: موردی مطالعه سازی

 همكار
26/26/6426 26/26/6423 

62 
ر ای و تزريق كود بهای آبیاری قطرهارزيابی فنی و اقتصادی سیستم

 ایعملكرد توت فرنگی گلخانه

 همكار اصلی
26/21/6426 26/67/6424 

72 
های ای زير سطحی و تعیین شاخصارزيابی روش آبیاری قطره

 طراحی ، اجرا و مديريت سیستم در كشور

 مجری مسئول
26/62/6422 26/25/6424 

76 
بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از 

 های متداول در منطقه كرمانچكانگرفتگی شیمیايی قطره

 -مجری 

 مجری مسئول
26/23/6426 26/26/6424 

77 
تعیین حد مجاز سديم و كلر در روش آبیاری بارانی ) مطالعه موردی 

 )در استان كرمان روی دو كشت غالب

 مجری
26/26/6426 26/26/6424 

74 
عملكرد محصول، و  ی،و تعرق واقع یزجامع تبخ یهانقشه یینتع

 یركبیرام یشكرمصرف آب در سطح كشت و صنعت ن يیكارا

 همكار
26/26/6426 26/26/6423 

73 
بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از 

 های متداول در منطقه كرمانچكانشیمیايی قطرهگرفتگی 

 -مجری 

 مجری مسئول
26/23/6426 26/26/6424 

78 
 و لوله ینوار یاقطره یاریآب یستمدو س یو  اقتصاد یفن يسهمقا

 یاگلخانه یفرنگدار بر عملكرد توتچكانقطره

 همكار
6426 6424 

71 
 نستادر ا هشد اجرا يرسطحیای زهقطر ریبیاآ یهاسامانه يابیارز

 نكرما

 -مجری 

 مجری مسئول
26/26/6426 26/26/6424 

76 
ای بررسی الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره

 زيرسطحی

 همكار اصلی
26/26/6426 26/26/6424 

75 
زوال  ضهرعا به ءمبتالو  سالم تمركبا نختادر يشهر توسعه يابیارز

 ایهقطرو  سطحی ریبیاآ تحت

 اصلیهمكار 
26/67/6426 26/21/6427 

 26/25/6427 26/23/6426 مجری مسئول ثابت در مزارع یکكالس یباران يباریآ یستمس یفن يابیارز 72

 26/26/6427 26/67/6455 همكار اصلی یاقطره یاریسامانه آب يیبر كارا يیشو یدنحوه اس یبررس 42
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46 
محلول  یهایدراتدر تجمع كربوه یلنامزد دخ یهاژن یانب یبررس

 یتنش خشك يطجو در شرا یهایپدر ژنوت

 همكار
6422 6427 

47 
 های مختلفبررسی فنی و اقتصادی آب مصرفی و انرژی در سیستم

 زمینی و يونجه )شهرستان همدان(آبیاری در مزارع سیب

 همكار
26/26/6452 26/26/6427 

44 
رطوبت خاک گیری های مختلف اندازهمقايسه فنی و اقتصادی روش

 در آبیاری مزارع ذرت

 همكار
26/26/6452 26/26/6427 

 26/26/6427 26/26/6452 همكار ای زير سطحی در يک باغ زيتونارزيابی سامانه آبیاری قطره 43

48 
مطالعه -ها در استان خراسان رضویركرد چاهتعیین ساعت مجاز كا

 موردی:دشت نیشابور

 همكار
26/26/6452 26/26/6426 

41 
تعیین و ارزيابی شاخص كارايی مصرف آب پتانسیل و مزيت نسبی 

 كشت محصوالت زراعی عمده فارياب در حوضه آبريز كرخه

 مجری
26/26/6452 26/26/6426 

46 
های سطحی در بافتای زيربررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره

 مختلف خاک

 همكار
26/26/6452 72/67/6426 

45 
های با دبی بیش از يک لیتر در توزيع آب آبپاشارزيابی يكنواختی 

 ثانیه در سرعت های مختلف باد

 مجری
26/26/6452 75/67/6426 

42 
سطحی سفالی و های اجراء شده آبیاری زيرارزيابی فنی سامانه

 سنجی آن در كشورامكان

 ناظر
26/22/6452 26/67/6426 

32 
ر ريزی آبیاری و تاثیهای مختلف برنامه مقايسه فنی و اقتصادی روش

 القآن بر كمیت و كیفیت میوه پرت

7 
26/26/6452 75/67/6426 

36 
تعرق گیاه ذرت و -بررسی بیالن انرژی به منظور برآورد تبخیر 

 سطحیای سطحی و زيراجزای آن در سیستم آبیاری قطره

 مجری
26/26/6452 26/26/6426 

37 
 تولیددر  سطحیو  ومیكر ریبیاآ یهاروش دیقتصاا- فنی يابیارز

 غربی نبايجاآذر نستادر ا باغی تمحصوال

 همكار
26/26/6452 26/26/6426 

34 
های ها در آّبیاری موضعی تحت مديريتبررسی گرفتگی خروجی

 آبیاری و بدون اسید شويی

 مجری
26/26/6452 72/67/6422 

 26/62/6426 26/26/6455 مسئولمجری  فرنگیای گوجهتعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه 33

38 
قند و كارايی مصرف آب تحت تعیین بهترين آرايش كاشت چغندر

 ای )تیپ(سیستم آبیاری قطره

 همكار
26/26/6456 26/62/6452 

31 
وری مصرف آب بهبود بهره"تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات

 "مزرعه"در مقیاس  "كشاورزی

 مجری
66/62/6451 66/62/6456 

36 

وری مصرف آب بهبود بهره"تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات 

-سیاستگذاری-اقتصادی-اجتماعی"با تكیه بر مباحث "كشاورزی

 "تشكیالتی

 همكار

26/22/6451 26/22/6456 

 62/62/6456 62/62/6451 همكار تدوين برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه 35

 62/62/6456 62/62/6451 مجری هاآبیاری و زهكشی در گلخانهبهبود مديريت  32
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82 

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل اقتصادی 

های سیاست گذاری و تشكیالتی توسعه پايدار روش ،اجتماعی،

 "آبیاری تحت فشار

 همكار

76/66/6451 76/66/6456 

86 
مرتبط با مسائل منابع و زير  تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات

 های آبیاری تحت فشارها در توسعه پايدار روشساخت

 همكار
76/66/6451 76/66/6456 

87 
تحقیقات توسعه پايدار "تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات 

 "های آبیاری تحت فشارروش

 مجری
76/66/6451 76/66/6456 

84 
تحقیقات مرتبط با مسايل فنی تهیه و تدوين برنامه راهبردی 

 های آبیاری تحت فشارهای آبیاری در توسعه پايدار روشسیستم

 همكار
26/22/6451 26/22/6456 

83 

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسايل شناسايی و 

های آبیاری تحت انطباق و انتقال تكنولوژی در توسعه پايدار روش

 فشار

 همكار

76/66/6451 76/66/6456 

88 
بهبود كارآيی مصرف آب گندم در سايت انتخابی در جنوب حوزه 

 دشت سرخه-كرخه

 همكار
26/21/6458 26/21/6456 

81 
بررسی عملكرد هیدرولیكی و يكنواختی توزيع آب در تعدادی از 

 آبپاش های متداول در آبیاری بارانی در آرايشهای مختلف

 مجری
26/67/6458 26/28/6456 

86 

تعیین و كارايی مصرف آب و ارزيابی فاكتورهای موثر در كارايی 

مصرف آب آبیاری گندم و ذرت در سايت انتخابی جنوب حوزه كرخه 

 دشت سرخه-

 همكار

26/23/6458 26/62/6456 

85 
بهبود كارايی مصرف آب آبیاری ذرت در سايت انتخابی جنوب حوزه 

 كرخه )دشت سرخه(

 همكار
26/21/6458 26/21/6458 

82 
 ای توت فرنگی و فلفلتعیین ضريب گیاهی برای زراعت های گلخانه

 های تعیین ضريب گیاهیدر مقايسه با نتايج مدل

 -مجری 

 مجری مسئول
26/21/6458 26/67/6456 

 72/67/6456 26/26/6453 همكار ارزيابی و بهبود كارايی مصرف آب در جنوب حوزه كرخه 12

16 
اثرات الگوی كشت و كم آبیاری روی كارايی مصرف آب و بررسی 

 ارائه راهكارهای بهبود آن در جنوب حوزه كرخه

 مجری
26/62/6453 26/24/6456 

17 
 ئهآب و ارا فمصر يیراكا بر ریبیاآ كمو  كشت یلگوا اتثرا

 كرخه زهحو بجنوآن در  دبهبو یهاركاراه

 مجری
26/26/6453 26/26/6456 

14 
های آبیاری پتانسیل كارائی مصرف آب ارقام گندم در روشتعیین 

 )بارانی ، قطره ای و سطحی( در شرايط اقلیمی مختلف كشور

 مجری
26/26/6453 72/67/6456 

13 
های آبیاری میكرو، بارانی و غرقابی در كارآيی بررسی اثرات روش

 مصرف آب دو رقم برنج در فارس

 همكار
26/26/6457 26/26/6453 

18 
بررسی اثرات زيرشكن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی 

 گیاهان بر میزان محصول پنبه در داراب

 همكار
68/7/6452 68/27/6457 

11 
ارزيابی بازدهی مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معیارهای انتخاب در 

 تولید ارقام متحمل به خشكی در برنامه های اصالحی گندم

 همكار
26/26/6462 26/26/6457 
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16 
بررسی اثرات كم آبیاری روی عملكرد كمی و كیفی دو رقم كلزا در 

 منطقه خوی

 همكار
26/26/6462 72/67/6456 

15 
های انتقال، توزيع و برداری از سیستمارزيابی مسائل فنی و بهره

 های آبیاری قزوينكنترل جريان در شبكه

 همكار
26/26/6465 26/23/6462 

12 
بررسی اثر تنش آبی و كم آبیاری بر روی عملكرد دانه، اجزاء عملكرد 

 ای )كشت بهاره(و برخی خصوصیات رشد و هیبريد ذرت دانه

 همكار
26/27/6466 26/7/6452 

62 
زمینی در شرايط بررسی عوامل موثر بر تولید بذر حقیقی سیب

 مزرعه

 همكار
26/26/6461 26/26/6465 

66 
زوال و مرگ درختان گیالس در كشت صنعت  بررسی علل و عوامل

 مغان.

 مجری
26/26/6461 26/26/6465 

67 
های ها )دريپر( تحت شوریبررسی امكان گرفتگی قطره چكان

 مختلف آب

 مجری
26/26/6468 26/26/6466 

 26/26/6464 26/26/6467 مجری ساخت داخل كشور MZ-30ارزيابی و كالیبره نمودن آبپاش  64
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