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علوفهای در سیستم آبیاری قطرهای پالسی بهروش بیالن آب خاک در منطقه ورامین .تحقیقات آب و خاک ايران.
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 .3حاجیراد ،ا ،.میرلطیفی ،س .م ،.دهقاني سانیج ح ، ،.محمدی ،س .6322 .تعیین تبخیر-تعرق واقعی ذرت
علوفهای به روش بیالن آب خاک تحت سطوح مختلف آبیاری قطرهای با مديريت پالسی و پیوسته (مطالعه موردی:
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تحقیقات آب و خاک ايران.6224-6264 :)6(87 .
 .1ايمان حاجیراد 6،سید مجید میرلطیفی 6*،حسین دهقانی سانیج 7،ساناز محمدی .6322 .برآورد ضريب گیاهی
و ضريب تنش آبی ذرت علوفهای تحت سطوح مختلف آبیاری به روش بیالن آب خاک (مطالعه موردی :دشت
ورامین) .تحقیقات آب و خاک ايران.7482-7466 :)2(87.
 .6بتوخته ،ب ،.خوش روش ،م ،.دهقاني سانیج ،ح .6322 .ارزيابی مدلهای نفوذ آب به خاک در برخی كالسهای
بافتی خاک و كاربری اراضی در حوضه درياچه ارومیه .پﮋوهش آب در كشاورزی.64-55 :)6(48 .
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 .5كوهی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.علیزاده ا ،.كنعانی ا .6422 .تاثیر رژيمهای آبیاری همراه با سطوح مختلف كود
نیتروژن بر میزان عملكرد ذرت دانهای ( )SC 704و تغییرات رطوبت خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای تیپ
(مطالعه موردی :كرمان) .نشريه آب و خاک (علوم و صنايع كشاورزی).832-814 :)4( 43 .
 .2كوهی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.تقوی ه ،.كنعانی ا .6422 .بررسی تغییرات عملكرد و بهرهوری آب در ارقام مختلف
ذرت دانهای ( KSC 704و  )KSC 410تحت مديريت آبیاری با روشهای آبیاری قطرهای نواری و شیاری .نشريه
آبیاری و زهكشی.6142-6132 :)8( 63 .
 .62دهقاني سانیج ح  ،.اخوان ،سمیرا ،.رمضانی اعتدالی ،ه ،.كنعانی ،ا ،.نخجوانیمقدم ،.م.م .6422 .بررسی كارايی
مدل  AquaCropدر شبیهسازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانههای آبیاری میكرو تحت شرايط مالچ.
نشريه آبیاری و زهكشی ايران.6322-6864 :)8( 63 .
 .66كوهی ن ،.نجفی نﮋاد ،ه ،.دهقاني سانیج ح ،.كنعانی ا .6422 .اثر توأم رژيم¬های آبیاری و عمق كار¬گذاری
لوله¬های قطره-چكان¬دار بر بهره¬وری آب كلزا .نشريه مديريت آب در كشاورزی.26-627 :)7( 6 .
 .67دهقاني سانیج ح  ،.سپهری ،سالومه ،.كنعانی ،ا REWAS .6422 .ابزاری در جهت ارزيابی صرفه¬جويی واقعی
آب كشاورزی .نشريه مديريت آب در كشاورزی.662-643 :)7( 6 .
 .64حیدری ،ف ،.سهرابی ،ت ،.ابراهیمیان ،ح .و دهقانی سانیچ ،ح6422. .بررسی اجزای عملكرد و بهره وری مصرف
آب سه هیبريد ذرت با سطوح مختلف آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زيرسطحی .مديريت آب و آبیاری62 ،
(.426-322 :)4
 .63سالمتی ،ن ،.دهقاني سانیج ،ح .6422 .پاسخ دو رقم خرما به سطوح مختلف آب در آبیاری قطره¬ای زيرسطحی
دو رقم خرما به اعمال سطوح مختلف آب در آبیاری قطره¬ای زيرسطحی .نشريه دانش آب و خاک:)4( 72 .
.622-676
 .68محمدی،س ،.میرلطیفی ،س .م ،.دهقاني سانیج ،ح ،.همايی ،م .6422 .تاثیر مديريت پالسی و زمان¬بندی
اعمال پالس¬ها در سیستم آبیاری قطره¬ای بر عملكرد ،اجزای عملكرد و بهره¬وری آب ذرت علوفه¬ای .مجله
تحقیقات آب و خاک تهران( .در نوبت چاپ)
 .61چراغی س.ع.م ،.دهقاني سانیج ح ،.عنايتی ک ،.شجری ش .6422 .تأثیر استفاده دراز مدت از آب شور در سامانه
آبیاری قطرهای بر شوری خاک مورد مطالعه :باغهای پسته دشت سروستان -استان فارس .نشريه آبیاری و زهكشی
ايران .جلد  ،63شماره .73-45 .6
 .66مشین چی پ ،.حسندخت م.ر ،.دهقانيسانیج ح .6422 .پاسخ فیزيولوژيكی و مورفولوژيكی خیار گلخانهای با
كاربرد انواع خاكپوش تحت تنش كمآبی .علوم باغبانی ايران .جلد  ،86شماره .44-33 :6
 .65دهقاني سانیج ح  ،.ابراهیمی م ،.رضا وردینﮋاد ،.تقیزاده قصاب ،ا .6422 .بررسی تاثیر بهبود روش آبیاری و
آرايش كاشت چغندرقند بر بهره وری آب و راندمان آبیاری (مطالعه موردی دشت میاندوآب) .مجله تحقیقات آب
و خاک ايران .در نوبت چاپ.
 .62فرزام نیا م ،.میران¬زاده م ،.دهقاني سانیج ح .6425 .ارزيابی فنی و هیدرولیكی آبیاری قطرهای زيرسطحی و
بررسی تأثیر كارآيی اين سامانه بر صفات رشدی درختان زيتون تحت شرايط زارعین .نشريه آب و خاک (علوم و
صنايع كشاورزی) .جلد  ،44شماره .832-813 .3
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 .72دهقاني سانیج ح  ،.كنعانی ا ،.حاجی آقابزرگی ح .6425 .كاربرد مدل Hydrus-2Dدر بررسی تغییرات رطوبت
خاک زير درختان پسته با سیستم آبیاری قطرهای زيرسطحی .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،64شماره .1
.6845-6832
 .76دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا .6425 .تأثیر رژيمهای مختلف آبیاری تحت سامانه آبیاری
قطرهای زيرسطحی بر توزيع رطوبت خاک در باغات پسته در يک خاک لوم شنی (مطالعه موردی :سمنان) .نشريه
آب و خاک (علوم و صنايع كشاورزی) .جلد  ،44شماره .426-323 .4
 .77دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا ،.نوشادی م .6425 .بررسی تجمع امالح در خاک تحت سیستم
قطرهای زيرسطحی .مجله تحقیقات آب و خاک ايران .جلد  ،82شماره.442-486 ،7
 .74دهقاني سانیج ح  ،.نخجوانی مقدم م.م ،.فرزامنیا م ،.دهقانیان ا .6425 .بررسی كارايی و عملكرد سامانه آبیاری
بارانی كالسیک ثابت در مزارع (مطالعه موردی :استانهای اصفهان و فارس) .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد
 ،64شماره ..124-164 .4
 .73دهقاني سانیج ح ،.سالمتی ن .6426 .واكنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی.
مجله تحقیقات آب و خاک ايران .جلد  ،32شماره .226-6226 .8
 .78بیات م.ح ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح .6426 .تعیین تبخیر  -تعرق واقعی ،ضرايب گیاهی و كارايی
مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،67شماره .6672-6642 .8
 .71دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا ،.نوشادی م .6426 .اثر مديريت آبشويی بر تغییرات شوری در
سیستم آبیاری قطرهای زيرسطحی (مطالعه موردی :سمنان) .نشريه آب و خاک (علوم و صنايع كشاورزی) .جلد
 ،47شماره .562-522 .8
 .76طباطبايی س.ح ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح .6426 .تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری ،رژيم كودی و
استفاده از بذور بوجاری شده بر كارايی مصرف آب در مزارع جو منطقهی میاندوآب .نشريه آبیاری و زهكشی ايران.
جلد  ،67شماره .841-833 .4
 .75دهقاني سانیج ح  ،.حاجی آقابزرگی ح ،.قائمی ع.ا .6426 .تأثیر رژيمهای مختلف آبیاری بر توزيع شوری در
خاک تحت سیستم آبیاری قطرهای زيرسطحی .مديريت آب و آبیاری .جلد  ،5شماره .64-78 .6
 .72سیدان س.م ،.قدمی فیروزآبادی ع ،.دهقاني سانیج ح .6426 .بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصوالت
زراعی در استان همدان .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،67شماره .668-656 .3
 .42اشرف ب ،.علیزاده ا ،.موسویبايگی م ،.بنايان م ،.جبارینوقابی م ،.دهقاني سانیج ح .6426 .كمی كردن تنش
ناشی از فعالیتهای انسانی بر منابع آب زيرزمینی حوضه آبريز كرخه .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد ،67
شماره .64-73 .6
 .46سالمتی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.دارابی ع ،.بهبهانی ل .6426 .اثرات سیستم قطرهای سطحی و زيرسطحی بر
روی عملكرد كمی و كیفی خرمای رقم زاهدی .نشريه پﮋوهشهای حفاظت آب و خاک .جلد  ،78شماره -732 .4
.778
 .47قدمی فیروزآبادی ع ،.نصرتی ع.ا ،.دهقاني سانیج ح ،.جعفری ع.م ،.بهراملو ر .6426 .مقايسه فنی و اقتصادی دو
سیستم آبیاری قطره ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر میزان عملكرد و كارايی مصرف آب محصول سیر.
نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،67شماره .754-727 .7
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 .44بیات م..ح ،.میرلطیفی س .م ،.دهقانی سانیج ح .6426 .تعیین تبخیر-تعرق واقعی ،ضرائب گیاهی و كارايی مصرف
آب سیر در منطقه آذرشهر .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،67شماره .6672-6642 .8
 .43دهقاني سانیج ح  ،.كنعانی ا ،.اخوان س .6421 .ارزيابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص
سطح برگ در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی .نشريه آب و خاک (علوم و صنايع كشاورزی) .جلد
46،شماره 6832-6812 ،1
 .48دهقانیان س.ا ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانیمقدم م.م .6421 .ارتقاء اثربخشی و عملكرد سیستم آبیاری بارانی
كالسیک ثابت در منطقه فارس .نشريه مديريت آب در كشاورزی .جلد  ،3شماره .46-33 ،7
 .41سالمتی ن ،.دهقاني سانیچ ح .6421 .اثر مقادير مختلف آبیاری قطرهای زيرسطحی بر عملكرد كمی و كیفی دو
رقم خرمای كبكاب و زاهدی .مجله تحقیقات آب و خاک ايران .جلد  ،35شماره .834-884 .4
 .46دهقاني سانیج ح ،.نخجوانیمقدم م.م ،.قهرمان ب .6421 .كاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمانبندی تک
آبیاری گندم ديم )مطالعه موردی در باالدست حوضه كرخه(.نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،66شماره .3
.887-816
 .45سالمتی ن ،.دهقاني سانیج ح ،.دارابی ع .6421 .بررسی اثرات مقادير مختلف آبیاری قطرهای زيرسطحی بر
عملكرد كمی و كیفی دو رقم نخل خرما .نشريه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،46شماره .468-475 .4
 .42چراغی محمدی س.ع ،.دهقاني سانیج ح .6421 .كاربرد آبشور در آبیاری قطرهای .نشريه مديريت آب در
كشاورزی .جلد  ،3شماره .6-5 .6
 .32كوهی چله كران ن ،.دهقاني سانیج ح .6421 .شبیهسازی شاخص سطح برگ ذرت دانهای رقم سینگل كراس
623در شرايط تنش خشكی .نشريه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،46شماره .354-326 .6
 .36زاهدپوريگانه ح ،رضاوردینﮋاد و ،.دهقاني سانیج ح .6421 .ارزيابی بازده كاربرد و بهرهوری سامانههای آبیاری
سطحی در مزارع منطقه نازلوچای ،دشت ارومیه .نشريه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،46شماره .158-125 .3
 .37بتوخته ف ،.میثاقی ف ،.دهقاني سانیج ح .6428 .ارزيابی تأثیر افزايش راندمان آبیاری و افزايش سطح زيركشت
بر میزان آب برگشتی و ذخاير آب زيرزمینی با استفاده از مدل  .SWATنشريه حفاظت منابع آب و خاک ،سال
ششم ،شماره دوم.6-64 .
 .34رمضان د ،.حسنپور اصیل م ،.صالح ر ،.دهقاني سانیج ح .6428 .بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ريشه
گیاهان پیوندی و غیر¬پیوندی خربزه زرد جاللی تحت تنش كم¬آبی در سیستم آبیاری قطره¬ای .مجله بهزراعی
كشاورزی .جلد  ،65شماره .368-342 .7
 .33سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح .6428 .ارزيابی مزرعه مدل  Saltmedدر شبیه سازی توزيع و دينامیک
آب و نمک خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای زيرسطحی باغ پسته .مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،62شماره
.167-823 .8
 .38نخجوانی مقدم م.م ،.قهرمان ب ،.داوری ک ،.علیزاده ا ،.دهقاني سانیج ح ،.توكلی ع .6428 .افزايش بهرهوری
بارش برای گندم ديم در شرايط مديريت برتر زراعی و آبیاری محدود در باال دست حوضه كرخه .مجله پﮋوهش
آب در كشاورزی ،جلد  ،42شماره .468-426 .4
 .31رمضان د ،.حسن پور اصیل م ،.صالح ر ،.دهقاني سانیج ح .6428 .تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد ،عملكرد،
كیفیت و كارايی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزۀ زرد جاللی در نظام آبیاری قطره ای .مجله علوم
باغبانی ايران .جلد  ،36شماره .343-376 .4
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 .36نخجوانی مقدم م.م ،.قهرمان ب ،.داوری ک ،.علیزاده ا ،.دهقاني سانیج ح ،.توكلی ع .6428 .شبیهسازی عملكرد
گندم در شرايط ديم كامل و آبیاری تكمیلی و ارائه سناريوهای برتر مديريتی در باالدست حوضه آبريز كرخه .مجله
آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،62شماره .365-311 .3
 .35رضوانی م ،.دهقاني سانیج ح ،.بیات ف ،.زارع ابیانه ح .6428 .تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای
گوجه فرنگی در منطقه همدان .مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،62شماره .658-662 .1
 .32قدمی فیروز آبادی ع ،.دهقاني سانیج ح ،.خوشروش م ،.سیدان م .6423 .بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در
ايستگاههای پمپاژ گازوئیلی .نشريه پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،72شماره .466-416 .4
 .82شاهرخ نیا م.ع ،.زارع ا ،.دهقاني سانیج ح .6423 .مقايسه ابزارهای مختلف برنامه ريزی آبیاری قطرهای مركبات
درخاک با بافت متوسط و سنگین .نشريه آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،2شماره .385-335 .4
 .86ذونعمت كرمانی م ،.اسدی ر ،.دهقاني سانیج ح .6423 .اثر مقادير مختلف پساب شهری بر عملكرد پنبه با آبیاری
قطره ای .مجله پﮋوهش آب در كشاورزی ،سال بیست و نهم ،شماره 63-14 :6
 .87سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،.ترابی م . 6424 .تاثیر دور آبیاری بر توزيع رطوبت و شوری در باغ
های پسته تحت شرايط آبیاری قطره ای زيرسطحی (مطالعه موردی :شهرستان سیرجان استان كرمان) .مجله
آبیاری و زهكشی ايران ،سال هشتم ،شماره 651-622 .3
 .84سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،.ترابی م .6424 .تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت
روش آبیاری قطره ای زيرسطحی با استفاده از اختالف دمای تاج گیاه و هوا .مجله مديريت آب و آبیاری .جلد
چهارم ،شماره.674-641 :6
 .83دهقاني سانیج ح ،.ذونعمت كرمانی م ،.اسدی ر .6424 .كاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم
آبیاری شیاری و قطره ای .مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،4شماره .374-372 .5
 .88دهقاني سانیج ح ،.خزايی ا ،.ذاكری نیا م .6424 .نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و كارايی مصرف آب .مجله
آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،5شماره .651-652 .6
 .81افالطونی م ،.اسكندری ل ،.دهقاني سانیج ح .6424 .واسنجی و تحلیل حسیاسی رفتار هیدرولیكی آب خوان
در شبیه سازی زهكش حايل دشت قزوين .تحقیقات آب و خاک ايران .جلد  ،38شماره .754-726 .4
 .86زمانیان م ،.فتاحی ر ،.دهقاني سانیج ح .6427 ..ارزيابی عملكرد و بررسی مشكالت سامانه های خرد آبیاری
درنقاط مختلف ايران .مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،6شماره .4
 .85كريمی گوغری ش ،.دهقاني سانیج ح ،.اسدی ر .6427 ..تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملكرد ،اجزای عملكرد
و كارايی مصرف آب ارقام ذرت دانه ای در منطقه ارزوئیه .مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،6شماره .3
 .82سرآبادانی تفرشی ر ،.بی همتا م ،.سادات شبر ز ،.شهبازی م ،.كرمی ا ،.نقوی م ،.نیكخواه ح ،.دهقاني سانیج ح..
 . 6427اثر تنش خشكی انتهای فصل برعملكرد وبرخی از ويﮋگی های فیزيولوژيكی چند رقم و الين جو .نشريه
پﮋوهش آب در كشاورزی .جلد  ،76شماره .832-848 .3
 .12عباسی ع .دهقاني سانیج ح .آبیاری دقیق و تاثیر آن بر كارايی مصرف آب در باغهای زردآلو  .6427مجله پﮋوهش
آب در كشاورزی .جلد ،76شماره .36-86 .6
 .16خزائی  ،.6ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیج ح ،.هزارجريبی ا ،.حسام م .6427 .كاربرد دستگاههای بر خط هواشناسی
در مزرعه در محاسبه نیاز آبی بههنگام ذرت و تأثیر آن بر افزايش كارايی مصرف آب در منطقه ساوه .مجله پﮋوهش
های حفاظت آب و خاک .جلد  ،72شماره .634-682 .7
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 .17كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح .6426 .شاخص بهره وری آب و راهكار آتیه كشاورزی كشور .مجله راهبرد اقتصادی.
جلد  6شماره .622-744 .6
 .14حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح .6426 .بررسی و اولويت بندی مسائل و چالش های اقتصادی -اجتماعی و سیاست
گذاری -تشكیالتی فراروی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار در ايران .مجله آبیاری و زهكشی ايران ،جلد
 ،1شماره .614-668 .4
 .13معیری م ،.پذيرا ا ،.سیادت ح ،.عباسی ف ،.دهقاني سانیج ح .6426 ،.ارزيابی كارايی مصرف آب ذرد در دشت
اوان ( مطالعه موردی جنوب حوضه آبريز كرخه) .مجله آب و خاک -دانشگاه فردوسی مشهد.جلد  ،71شماره .1
.6342-6435
 .18اسفندياری ص ،.دهقاني سانیج ح ،.علیزاده ا ،.داوری ک .6426 .ارزيابی مرفولوژی ريشه ذرت تحت كود آبیاری
با روش های قطره ای سطحی و زيرسطحی .مجله آب و خاک ،دانشگاه فردوسی مشهد .جلد  ،71شماره -6266 .8
.6213
 .11اعظمی ا ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6426 .واكاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های
آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان كرمانشاه .مجله آب و خاک .جلد  ،71شماره .551-521 .3
 .16سلطانی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح .6426 .برآورد تبخیر – تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود
هواشناسی در شرايط اقلیمی مختلف .مجله آب و خاک .جلد  ،71شماره .642-632 .6
 .15كوهی چله كران ن ،.دهقاني سانیج ح ،.اسدی ر .6426 .ارتقا كارايی مصرف آب ذرت در سیستم آبیاری قطره
ای نواری با پايش رطوبت خاک در مديريت آبیاری برای مناطق خشک .مجله آبیاری زهكشی ايران .جلد  ،1شماره
.66-12 .7
 .12دهقاني سانیج .ح . 6426 ،.عملكرد و كارايی مصرف آب ارقام مختلف ذرت دانه ای در سطوح متفاوت شوری
آب در روش آبیاری بارانی .مجله آبیاری و زهكشی ايران ،جلد  ،1شماره .83-31 .6
 .62اعظمی ا ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6422 .واكاوری نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم
های آبیاری تحت فشار در استان كرمانشاه (مطالعه موردی :شهرستان سنقر) .مجله آب و خاک .جلد  ،78شماره
.6676-6662 .8
 .66اعظمی ا ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6422 .تحلیل رضايتمندی كشاورزان از اجرای سیستم
های آبیاری تحت فشار در استان كرمانشاه ،مجله آب و خاک .جلد  ،78شماره .538 – 584 .3
 .67نخجوانی مقدم م.م ،.دهقاني سانیج ح ،.اكبری م ،.صدرقاين ح .6452 ،.اثر سطوح مختلف آب بر كارايی مصرف
آب رقم ذرت دانه ای زودرس  427در روش آبیاری بارانی .مجله آب و خاک .جلد  ،73شماره .6741-6738 .1
 .64كوثری ه ،.دهقاني سانیج،ح .لیاقت م .6452 ،.جداسازی تبخیر-تعرق به روش بیالن انرژی (نسبت بوون) در
سیستم آبیاری قطرهای زيرسطحی .مجله مهندسی كشاورزی .جلد  ،66شماره .66-51 .4
 .63علیزاده ا ،.دهقاني سانیج ح ،.موسوی م .6452 ،.تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه
نیاز آبیاری بر افزايش كارايی مصرف آب در ذرت علوفه ای .مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد  ،3شماره -465 .7
.425
 .68باغانی،ج ،.دهقاني سانیج ح ،.صدرقاين ح .6452 ،.بررسی اثر خاكپوشه پالستیكی و سطوح مختلف آب آبیاری
بر عملكرد كمی و كیفی خربزه در آبیاری قطره ای سطحی و زيرسطحی مجله آبیاری و زهكشی ايران .جلد ،3
شماره .668-656 .7
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 تاثیر برنامه ريزی آبیاری بر بهره وری آب در كشاورزی (مطالعه.6455 . میرلطیفی م. دهقاني سانیج ح،. اكبری م.61
.12-62 .6  شماره،4  جلد. مجله آبیاری و زهكشی ايران.)موردی در شبكه آبشار اصفهان
 بررسی كارايی مصرف آب بر اساس مزايای نسبی. 6456 . اكبری م،. م. نخجوانی مقدم م، . دهقاني سانیج ح.66

.66-26 .7  جلد،6  شماره. مجله آبیاری و زهكشی ايران.مناطق و كم آبیاری
تعرق- تبخیر، كاربرد سنجش از دور در برآورد سطح زيركشت.6456 . حیدری ن،. دهقاني سانیج ح،. اكبری م.65

.34-83 .6  شماره،7  جلد. مجله آبیاری و زهكشی ايران.و مديريت شبكههای آبیاری
. SWAP بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی. 6451 . م، ترابی، دهقاني سانیج ح،. اكبری م.62
.661-626 .7 شماره.76  جلد. مجله علوم و صنايع كشاورزی.مجله علوم و صنايع كشاورزی
فائو به-مانتیث-تعرق معادله پنمن- بررسی حساسیت برآوردهای تبخیر.6451 . دهقاني سانیج ح،. سهراب ف.52
.672-632 .7 شماره،76 جلد.مجله علوموصنايعكشاورزی.روشهای جايگزين برای برآوردپارامترهای معادله
 مجله علمی پﮋوهشی تحقیقات. الگوی مصرف آب در كشاورزی.6465 .ا، و علیزاده،.ع، كشاورز، . دهقاني سانیج ح.56
.23-67 ،63  شماره.مهندسی كشاورزی
 مقاالت چاپ شده در نشريات علمي و پژوهشي بین المللي-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-23-12441en.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.
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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):225233.
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.

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای داخلي-7
 بررسی تاثیر رژيمهای كم آبیاری بر توزيع.6425 . دهقاني سانیج ح،.م. میرلطیفی س،. حاجیراد ا،. محمدی س-6
. ساری.25  مهر. سومین همايش ملی مديريت منابع آب نواحی ساحلی.نواری-رطوبت خاک در آبیاری قطره ای
.ايران
 تاثیر كم آبیاری بر شاخص سطح برگ گیاه.6425 . دهقاني سانیج ح،. محمدی س،.م. میرلطیفی س،. حاجیراد ا-7
. ايران. ساری.25  مهر. سومین همايش ملی مديريت منابع آب نواحی ساحلی.نواری-ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای
. ارزيابی بهرهوری آب گندم در باالدست حوضه آبريز كرخه.6426 . سپهری س،. دهقاني سانیج ح،.م. نخجوانیمقدم م-4
. ايران، كرج. آبان74  و77 .چهارمین كنگره مهندسی و مديريت آب و خاک ايران
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 -3دهقاني سانیج ح  ،.تقیزاده قصاب ا ،.كنعانی ا .6426 .فناوری آبیاری قطرهای زيرسطحی برای آبیاری در شرايط
شور .دومین جشنواره ملی فناوری های آب با موضوع آبهای نامتعارف در دانشگاه فردوسی مشهد 72-62 .آذر .مشهد،
ايران.
 -8زاهدپوريگانه ح ،رضاوردینﮋاد و ،.دهقاني سانیج ح .6421 .راهكارهای بهبود راندمان سامانه های آبیاری سطحی
نواری با مدل : .WinSRFR4.1سومین كنگره ملی توسعه و ترويج مهندسی كشاورزی و علوم خاک ايران 77 .شهريور.
تهران ،ايران.
 -1جوادی ا ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح ،.علیخانی ن .6428 .برآورد ضرايب ژنتیكی مدل

CERES-Barley

درمزارع جنوب حوضه آبريز ارومیه يک مطالعه موردی منطقه میاندواب .دومین كنگره سراسری در مسیر توسعه علوم
كشاورزی و منابع طبیعی 7 .ارديبهشت .گلستان ،ايران.
 -6علیخانی ن ،.میرلطیفی س.م ،.دهقانيسانیج ح ،.جوادی ا .6428 .واسنجی مدل  CERES-Wheatبا استفاده از ابزار
 GENCALCدر مزارع جنوب حوضه آبريزارومیه با استفاده از دادههای مزرعهای يک مطالعه موردی :منطقه میاندوآب.
دومین كنگره سراسری در مسیر توسعه علوم كشاورزی و منابع طبیعی 7 .ارديبهشت .گلستان ،ايران.
 -5فیروزی ع ،.میرلطیفی س.م ،.دهقاني سانیج ح ،.طباطبايی س.ح .6428 ..واسنجی دستگاه رطوبت سنج  PR2با
استفاده از لوله .PVC32دومین كنگره ملی آبیاری و زهكشی ايران 3-7 .شهريور .اصفهان ،ايران.
 -2كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6423 .بررسی عملكرد و كارايی مصرف آب ذرت علوفهای در روش آبیاری
قطرهای سطحی و زير-سطحی .كنفرانس مهندسی آب .تهران 78 .و  71مهر.
 -62كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6423 .ارتباط بین شاخص سطح برگ و ضريب گیاهی برای محصول ذرت
علوفهای .اولین كنگره آبیاری و زهكشی .مشهد74 .و 73ارديبهشت.
 -66كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6423 .برآورد نیاز آبی و ضريب گیاهی پايه ذرت علوفهای در سیستم
آبیاری قطرهای زير سطحی .اولین كنگره آبیاری و زهكشی .مشهد74 .و 73ارديبهشت.
 -67كنعانی ا ،.اخوان س ،.دهقاني سانیج ح .6423 .برآورد نیاز آبی ذرت علوفهای با استفاده از ضرايب گیاهی يکجزيی
و دو جزيی و مقايسه آن با داده-های اليسیمتری .23 .كرمان 4 .تا  8شهريور.
 -64دهقاني سانیج ح ،.بتوخته ف .6423 .نگاهی به تجربه كشورهای هندوستان ژاپن كره جنوبی و آمريكا در مديريت
هوشمند آبیاری تحت فشار .نشست تخصصی توسعه روش های آبیاری نوين در خوزستان .آبان.
 -63سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،ترابی م .6424 .تحلیل سطح ويﮋه و بیو ماس برگ تحت تاثیر دورهای
مختلف آبیاری باغات پسته تحت سیستم آبیاری قطره ای .دومین همايش ملی مديريت آب در مزرعه .كرج 75 .مهر.
 -68فخری م ،.فرزانه م.ر ،.دهقاني سانیج ح .6424 .ارزيابی چهارچوب بررسی تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر
خصوصیات خشكسالی كشاورزی .دومین همايش سراسری كشاورزی و منابع طبیعی .تهران 76 .مهر.
 -61سیفی ا ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح ،ترابی م .6424 .ارزيابی همبستگی بین مقادير رطوبت خاک و شاخص
تنش آب گیاه پسته در خاک سیلت لوم .همايش ملی پسته ايران .كرمان 2 .و  62شهريور.
-66

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

استفاده از پساب ها (راهكارها و كاربردها) فرهنگستان علوم ايران .تهران 64 .مهر.
 -65كوهی ن ،.دهقاني سانیج ح . 6426 .بررسی مديريت بهره برداری در سامانه های اجرا شده آبیاری زيرسطحی در
باغات پسته استان كرمان .چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار 66 .مهر .موسسه
تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج .ص .64-73
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 -62اكبری م ،.دهقاني سانیج ح . 6426 .نقش مديريت بهره برداری از سیستم كنترل مركزی در بهبود و توسعه روش
های آبیاری قطره ای .چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار 66 .مهر .موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی كشاورزی .كرج .ص .46-83
 -72خزائی ا ،.دهقاني سانیج ح .عباسی ع .ذاكری نیا م .حسام م .6426 .نقش آبیاری دقیق در مديريت بهره برداری و
كارايی مصرف آب .چهارمین سمینار ملی توسعه پايدار روش های آبیاری تحت فشار 66 .مهر .موسسه تحقیقات فنی
و مهندسی كشاورزی .كرج .ص .22-625
 -76دست پرچین ب ،دهقاني سانیج ،ح ،.قهرمان ن ،.لیاقت ع .6426 .برآورد نیاز آبی توت فرنگی (رقم كاماروسا) در
شرايط گلخانه .اولین همايش ملی توت فرنگی ايران ايران دانشگاه كردستان 62-66 .خرداد.
 -77دست پرچین ب ،قهرمان ن ،.دهقاني سانیج ،ح.لیاقت ع .6426 .كاربرد تشت تبخیر كالس  ،Aقطر كاهش يافته،
آتمومتر در مديريت آبیاری توت فرنگی در گلخانه هیدروپونیک .دومین كنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.
محالت 63-68 .شهريور
 -74خزائی ا ،.ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیج ح ،.هزارجريبی ا ،.حسام م .6426 .ارزيابی اختالف بین شرايط هواشناسی
حاكم بر مزرعه با آمار ايستگاه هواشناسی وتاثیر آن بر روی نیاز آبی گیاه .سومین همايش ملی مديريت منابع آب.
ساری  72-76شهريور
 -73خزائی ا ،.ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیج ح ،.هزارجريبی ا ،.حسام م .6426 .ارزيابی عملكرد دستگاه سنترپیوت در
شرايط كاربرد آن در دشت لويین ساوه و ارائه راهبردهای كاربردی برای ارتقاء بهر وری آب .سومین همايش ملی
مديريت منابع آب .ساری  72-76شهريور.
 -78خزايی الف ،.ذاكری نیا م ،.دهقاني سانیح ح .6426 .كاربرد دستگاه های اتوماتیک هواشناسی در خودكارسازی
آبیاری و تاثیر بر كیفیت محصول اولین همايش ملی مديريت آب در مزرعه 62-2 .خرداد-كرج
 -71نخجوانی مقدم ،م .دهقاني سانیج ،ح .صدرقاين ،ح .اكبری ،م .6452 .اثرات كاربرد آب شور بر عملكرد ذرت دانهای
در روش آبیاری بارانی ،سومین همايش ملی مديريت شبكه های آبیاری زهكشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز-62 .
67اسفند.
 -76اعظمی ع ،.زرافشانی ک ،.دهقاني سانیج ح .6452 .عوامل موثر بر پذيرش سیستمهای آبیاری تحت فشار در
استان های غرب كشور .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -75عباسی ع ،.دهقاني سانیج ح ،.گرجی ع .6452 .استفاده از دادههای بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری
و اثر آن بر افزايش كارآيی مصرف آب در باغات زردآلو .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری.
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -72اسفندياری ص ،.دهقاني سانیج ح ،.علیزاده ا ،.داوری ک .6452 ،.اثر سیستمهای آبیاری قطرهای (سطحی-
زيرسطحی) و كودآبیاری بر توسعة ريشة  .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری .موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -42حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح .1383 .مسايل و راهكارهای محوری بهبود ساختار مديريت و بهرهبرداری در
روشهای آبیاری تحت فشار .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و
مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -46صدرقاين ح ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم،م.م بررسی مسا ئل بهرهبرداری و پايش سیستمهای آبیاری تحت
فشار و ارايه راهكارهای الزم .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و
مهندسی كشاورزی .كرج 76 .بهمن
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 -47جنانی ع ،.سهرابی ت ،.دهقاني سانیج ح .1383 .مطالعات تكمیلی بر روی امكان كاربرد لولههای تراوا در روش
آبیاری زير سطحی .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
كشاورزی .كرج 76 .بهمن
 -44اشرفی ش ،.دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم،م.م .6452 .مسايل و راهكارهای بهبود زيرساخت تكنولوژیهای
نوين آبیاری .سومین سمینار ملی توسعه پايدار روش های نوين آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.
كرج 76 .بهمن
 -43دهقاني سانیج ح .گرجی ع 76(6452 .مهر) .كاربرد لوله ها و اتصاالت پی وی سی در كشاورزی و روشهای آبیاری
تحت فشار (پتانسیل ها و محدوديت ها) .اولین سمینار تخصصی لوله و اتصاالت  ، U-PVCTكیفیت ،محیط زيست.
تهران.
 -48كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح 7-3(6452 .مرداد) .بهره وری آب كشاورزی شاخصی برای كشاورزی پايدار .يازدهمین
كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران .ماه دانشگاه شهید بهشتی – تهران.
 -41دست پرچین ب ،قهرمان ن ،دهقاني سانیج ح ،لیاقت ع  .6452برآورد نیاز آبی توت فرنگی و ضريب تشت از تبخیر
قطر  12و  72سانتیمتر در محیط گلخانه تحت شرايط هیدروپونیک .چهارمین همايش منطقه ای يافته های پﮋوهشی
كشاورزی (غرب كشور) .دانشگاه كردستان 77-74 .ارديبهشت.
 -46دهقاني سانیج ح 62(6455 .اسفند) .بررسی مسايل لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در سیستم های آبیاری تحت
فشار در ايران .همايش بین المللی لوله های پالستیكی .پﮋوهشكده پلیمرو پتروشیمی ايران.
 -45كشاورز ع ،.دهقاني سانیج ح 8-1(6455 .اسفند) .اصالح سیاست و ساختار در آب هنری امكان پذير .دوازدهمین
همايش كمیته ملی آبیاری و زهكشی ايران .تهران.
 -42اكیری ،م .زارعی ،ق .دهقاني سانیج ح 76-62( 6455 .بهمن) .برآورد تبخیرتعرق گیاه گندم در شرايط مختلف
كمی و كیفی آب آبیاری .دهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر .دانشگاه شهید باهنر كرمان.
 -32كوثری ه ،.دهقاني سانیج ح ،.میرزايی ف ،.لیاقت ع 76-62( 6455 ،.بهمن) .مروی بر روشهای جداسازی تبخیر و
تعرق .دهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر .دانشگاه شهید باهنر كرمان.
 -36دهقاني سانیج ح ،.كشاورز ع 68( 6455 .بهمن) .بررسی اجرايی كردن و به هنگام سازی سند ملی آب كشور.
همايش پايداری كمی و كیفی منابع آب كشور .فرهنگستان علوم .تهران.
 -37دهقاني سانیج ح 5-2(6455 .بهمن) .كم آبیاری و بهره وری مصرف آب كشاورزی .اولین همايش تنش های
محیطی در علوم كشاورزی .دانشگاه بیرجند.
 -34كوثری ه ،.دهقاني سانیج ح ،.میرزايی ف ،.لیاقت ع 5-2(6455 ،.بهمن) .اندازه گیری تبخیر از سطح خاک در روش
آبیاری قطره ای سطحی و زيرسطحی به روش بیالن انرژی نسبت بوون .اولین همايش تنش های محیطی در علوم
كشاورزی .دانشگاه بیرجند.
 -33مامن پوش ع ،.دهقاني سانیج ح 75(6455 .مهر) .كاربرد مدل بولین به منظور مكان يابی مناطق مستعد اجرای
طرح های آبیاری تحت فشار با استفاده از سیستم  GISو اثرات توسعه آن بر روی منابع آب زير زمینی .دومین سمینار
ملی توسعه پايدار روشهای نوين آبیاری .كرج-ايران.
 -38اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 5-62(6455 .بهمن) .كاربرد سنجش از دور در مديريت شبكه های آبیاری .همايش
ملی مديريت شبكه های آبیاری و زهكشی .اهواز-ايران.
 -31اكبری.م ،.دهقاني سانیج ،ح .میرلطیفی ،م 74-78( 6456 .مهرماه) .تاثیر اصالح تقويم آبیاری بر بهروری آب در
كشاورزی .سومین كنفرانس مديريت منابع آب ايران
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 -36اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 7( 6451 .اسفند) .نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میكرو .اولین
سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار
 -35دهقاني سانیج ح 7( 6451 .اسفند) .معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پايدار روشهای آبیاری تحت فشار. .
اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار
 -32نخجوانی مقدم م ،.دهقاني سانیج ح ،.حیدری ن 7( 6451 .اسفند) ،.اعمال كم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای
و اثرات آن بر افزايش كارايی مصرف آب محصوالت رديفی .اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار
 -82احمدزاده ک ،.میرلطیفی م ،.دهقاني سانیج ح 7( 6451 ،.اسفند) ،.ارزيابی فنی و هیدرولیكی عملكرد يک سیستم
آبیاری قطره ای (مطالعه موردی -منطقه حسن آباد شهرری) . .اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه
پايدار
 -86نخجوانی مقدم م ،.صدرقاين ح .دهقاني سانیج ح 7( 6451 .اسفند) ،.كاربرد سیستم آبیاری قطره ای بر بهبود
كارايی مصرف آب محصوالت رديفی .اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پايدار
 -87دهقاني سانیج ح 65-61( 6451 .بهمن) .مقايسه دو روش بیالن انرژی برای جدا سازی شدت انرژی در سطح
مزرعه .كرمان دانشگاه شهید باهنر.
 -84سهراب ف ،.دهقاني سانیج ح 65-61( 6451 .بهمن) .بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو-پنمن-مانتیث برای
اقلیم های مختلف در مقايسه با ساير مدل ها .كرمان دانشگاه شهید باهنر.
 -83دهقاني سانیج ح ،.حیدری ن ،.اكبری م 8-7( 6451 .بهمن) .چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و يافتههای
تحقیقاتی در سیاستگذاریهای بهینهسازی مصرفآبكشاورزی .اولین همايش سازگاری با كمآبی .تهران.
 -88دهقاني سانیج ح ،.نخجوانی مقدم ،م.م ،.سهراب ف 8-7( 6451 .بهمن) .كم آبیاری و ارتقاء كارايی مصرف آب
كشاورزی .اولین همايش سازگاری با كم آبی .تهران.
 -81اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 8-7( 6451 .بهمن) .تاثیر تغییرات كمی و كیفی آب آبیاری بر بهرهوری آب در
كشاورزی .اولین همايش سازگاری با كم آبی .تهران.
 -86حیدری ن ،.دهقاني سانیج ح ،.حسین زاده ا 8-7( 6451 .بهمن) .نگرشی بر فعالیت ها و اقدامات صرفه جويی آب
و سازگاری با كم آبیاری در كشورهای مختلف جهان .اولین همايش سازگاری با كم آبی .تهران.
 -85دهقاني سانیج ح ،.زارعی ،ق .حیدری ،ن 71( 6451 .مهر) .بررسی مديريت آبیاری و كارايی مصرف آب در گلخانه
ها و مسايل و چالشها .كمیته ملی آبیاری و زهكشی ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
 -82اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 71( 6451 .مهر) .اصول طراحی ،برنامه ريزی و بهره برداری از سیستم های آبیاری
میكرو در گیاهان گلخانه ای .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
 -12دهقاني سانیج ح .و اكبری م 4( 6451 .خرداد) .اتوماسیون و كاربرد حسگرهای دی الكتريک در سیستم آبیاری
قطره ای .اولین كارگاه فنی اتوماسیون خودكارسازی) سامانه های آبیاری تحت فشار .كمیته ملی آبیاری و زهكشی،
دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.كرج.
-16

اكبری م ،.دهقاني سانیج ح 4( 6451 .خرداد) .نقش خودكارسازی در بهبود و توسعه روشهای آبیاری

قطره ای .كمیته ملی آبیاری و زهكشی ،دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
كشاورزی.كرج.
-17

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

در تعیین الگوی كشت با هدف افزايش كارايی مصرف آب .دومین كنفرانس مديريت منابع آب ايران .دانشگاه صنعتی
اصفهان.
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 تجمع شوری در خاک تحت شرايط كاربرد آب شور با روش.) شهريور63( 6458 .دهقاني سانیج ح
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 دانشكده. انجمن آبیاری و زهكشی. چالشها و راهبردها: كارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک.آبیاری قطرهای
.كشاورزی ابوريحان
 بررسی نقش مديريت آبیاری بر عملكرد سیستم های آبیاری.) آذر7( 6458 . و اكبری م.دهقاني سانیج ح
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 دفتر بهبود و توسعه، كمیته ملی آبیاری و زهكشی. چشم انداز و توسعه: دومین كارگاه فنی خرد آبیاری.قطره ای
.كرج. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،روشهای آبیاری
(خرداد ماه) مديريت مصرف بهینه آب كشاورزی در6453 . دهقاني سانیج ح،. كشاورز ع،.حیدری ن
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 فرهنگستان. دومین كنفرانس روشهای پیشگیری از اتالف منابع ملی.ايران با در نظر گرفتن خشكی و خشكسالی
.661-624  ص.علوم
 ضرورت توسعه كمی و كیفی روش های آبیاری بارانی.) بهمن78( 6454 . دهقاني سانیج ح.اكبری م
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 دفتر، كمیته ملی آبیاری و زهكشی تهران. كرج،) اولین كارگاه فنی آبیاری بارانی (توانمندی ها و چالش ها.در ايران
. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،بهبود و توسعه روشهای آبیاری
 كارگاه. آبیاری میكرو در زراعتهای سبزی و صیفی و زراعتهای رديفی.) تیر2( 6462 .دهقاني سانیج ح
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. كمیته ملی آبیاری و زهكشی تهران.آموزشی آبیاری میكرو
 مقاله روش شناسی در سند ملی الگوی مصرف بهینه.6465 . ا، علیزاده،.ع، كشاورز، .دهقاني سانیج ح
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. كرمان. اسفند62-67 ، هفتمین سمینار سراسری كاهش تبخیر.آب در كشاورزی
 بررسی مسايل و مشكالت وسايل مورد استفاده در سیستمهای.6461 . رحیمزادگان ر،.دهقاني سانیج ح
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. اصفهان، ارديبهشت62-72 اولین سمینار نقش صنعت در توسعه كشاورزی.)آبیاری تحتفشار (ساخت داخل كشور
. ساخت داخل كشورMZ-30  مقاله ارزيابی و كالیبره نمودن آبپاش.6468 . رحیم زادگان ر،. دهقاني سانیج ح-62
. بهمن76-42دومین كنگره ملی مسايل آب و خاک كشور
 اولین سمینار. ارزيابی سیستمهای آبیاری تحت فشار تولید شده در ايران.6468 . رحیمزادگان ر،. دهقاني سانیج ح-66
.776-747  ص،ايران، اصفهان.نقش صنعت در توسعه كشاورزی
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 -67اصنافی.م .6427 .مديريت آبیاری زراعت گوجهفرنگی در گلخانه .دانشگاه شیراز .استاد راهنما
 -64اسفندياری .ص .6427 .ارزيابی اثر كودآبیاری تحت سامانههای آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی بر توسعهی ريشه،
عملكرد و تبخیروتعرق گیاه ذرت .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد مشاور.
 -63خزاعی .ا.6426 .كاربرد اتوماسیون در مصرف آب در مزرعه ،با توجه به دادههای اقلیمی .دانشگاه گرگان .استاد راهنما.
 -68عباسی .6422 .6 .تأثیر آبیاری قطرهای اتوماتیک بر عملكرد زردآلو و راندمان مصرف آب آبیاری در مقايسه با آبیاری
سطحی در كرج ..دانشكده كشاورزی ارمنستان .استاد راهنما.
 -61حجازی .غ.ر .6422 .مقايسه اسپرينكلرهای روتاری  ،اسپری -هد و  LDNدر سیستم آبیاری سنترپیووت (مطالعه
موردی :شبكه آبیاری دشت قزوين) .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -66سلطانی .ا .6452 .برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از دادههای محدود آب و هوا تحت شرايط مختلف اقلیمی.
دانشگاه تربیت مدرس .استاد راهنما.
 -65دست پرچین .م .6452 .نیاز آبی و آبیاری زراعت توتفرنگی در محیط گلخانه .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -62كوثری .ه . 6455 .بررسی بیالن انرژی سطح خاک به منظور برآورد تبخیر  -تعرق و اجزای آن در سیستم آبیاری
قطرهای سطحی و زيرسطحی .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -72موسوی.م .6456 .ارزيابی تاثیر اجرای خودكارسازی آبیاری بر عملكرد و كارآيی مصرف آب ذرت علوفهای ( مطالعه
موردی منطقه كرج) .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد راهنما.
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 -76احمدآلی.خ .6456 .ارزيابی سیستم آبیاری قطره ای در شرايط كاربرد آب شور و بررسی كنترل گرفتگی قطرهچكانها
تحت مديريتهای مختلف اسیدشويی و آب مغناطیسی .دانشگاه تهران .استاد راهنما.
 -77امیری.ا . 6458 .بررسی میدانی صريب يكنواختی پخش آب تحت آبیاری بارانی با استفاده از اندازهگیریهای رطوبت
خاک و مقايسه آن با روش  Catch Can.دانشگاه تهران .استاد مشاور
 -74سید محمدی،ح .6452 .ارزيابی عملكرد سیستم آبیاری قرقرهای .پايان نامه دانشجويی در مقطع فوقلیسانس دانشگاه
تربیت مدرس .استاد مشاور.
 -13پستهای سازماني
-6
-7
-4
-3
-8
-1
-6
-5
-2

عضو هیات علمی ديسیپلین آبیاری و زهكشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی 6468 ،تاكنون.
رئیس بخش تحقیقاتی -بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوين آبیاری .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،
تیر  6451تا آذر .6424
سرپرست مركز تست و آزمون ماشین های كشاورزی و تجهیزات آبیاری -مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی،
.6455-6452
معاون بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوين آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،خرداد .6453
سرپرست گروه آبیاری و زهكشی و رئیس بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوين آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی كشاورزی ،آبان .6462
رئیس بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوين آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،شهريور .6462
سرپرست بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوين آبیاری و بخش تحقیقاتی آبیاری و زهكشی ،بهمن .6465
معاون بخش تحقیقاتی مهندسی روشهای نوين آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی  .مهر .6461
كارشناس تحقیقاتی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،فروردين .6467

 -21سوابق اجرايي:
-6
-7
-4
-3
-8
-1

عضو كمیته آب مركز مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ايران  6423تاكنون
معاونت علمی فناوری رياست حمهوری 6423 ،تاكنون.
عضو كمیته آب معاونت علمی فناوری رياست حمهوری 6423 ،تاكنون.
دبیر كمیته راهبردی آب سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزی6424/6/42 ،
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری .سند فناوری آب .كمیته نگارش.6427-6426.
نماينده سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزی در پروژههای ايكاردا در كرخه.6426-6427 .
Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 November 2013,
Tehran. Iran
Scientific Planning Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems for
North Africa and West Asia (NAWA), Hammamet, Tunisia. 26-28 July 2013.
Launch Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems (CRP1.1). 2123 May, 2013, Amman, Jordan.
The Regional Inception Workshop North Africa &West Asia, 7-10 May, 2012, Rabat,
Morocco.
CRP1.1 iIRT Workshop, April 9-12., 2012, Rabat, Morocco.

-67
-64
-63
-68

عضو كمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.6451-6427 .
عضو كمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.6451-6427 .
عضو شورای انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی.6453 ،
عضو كمیته تدوين برنامه سوم .آبان .6466

23

7891011-

، نظارت و اجرای طرحهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، تصويب، دبیر و عضو كمیته بررسی-61
.6466 مرداد
.) راندمان آبیاری-الگوی كشت- آموزش و ترويج كشاورزی در تدوين سند ملی آب (نیاز آبی، نماينده سازمان تحقیقات-66
.6461-6465
.6468 دبیر و عضو كمیته تحقیقات روشهای آبیاری تحت فشار وزارت كشاورزی مرداد-65
 شرکت در دورههای آموزشي-21
1- International Training workshop on Water Accounting: Concepts and Tools. 23-26 Feb 2019. FAO.
Tehran/Ahvaz.
2- Participation in 8th World Water Forum. Brazil. 18-23 March. 2018.
3- Participation in 23rd International Congress on Irrigation and Drainage. Mexico City, Mexico. 8-14
October 2017.
4- Role Play on globalization of water management. 29-30 April. 2017. University of Twente.
5- Innovation on Water Resource management. 22-26 July. 2017. Asian Productivity Organization.
Tehran. Iran.
6- Innovation on Water Resource management. 22-26 July. 2017. Asian Productivity Organization.
Tehran. Iran.
7- Participation in 7th World Water Forum. Daegu EXCO, Gyeongju HICO. Korea. April 12-17, 2015.
8- Participation in first Irrigation Forum. Mardin Turkey. 29 Sep-5 Oct 2013.
9- Participation and presentation in Sustainable Management of Soil and Water Resources Workshop.
CRDF Global, USA. 12-18 Sep 2013.
10- CGIAR Research Program on “Integrated Agricultural Production Systems for Improved Food
Security and Livelihoods in Dry Areas”, CRP1.1 planning meeting. Irrigation system in Japan.
JAICA. 14 June 2011.
11- International Visitor Leadership Program Project "Water and Soil Management". USAD, USA. 27 July17 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 EuphratesTigris 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.6458  آذر75 . نظارت 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.

.6453  شهريور4  مرداد لغايت72 .كود و آبیاری در گلخانه
.6458  مرداد72  لغايت62 .خشكی و خشكسالی
.6453  ارديبهشت63  لغايت67 HYDRUS-1D حركت آب و امالح در خاک و شبیهسازی آب با استفاده از مدل
.مركز آموزش كشاورزی – كرج
.. پﮋوهشگاه صنعت نفت6465  شهريور61  لغايت64 .تصفیه فیزيكی و شیمیايی آب
. كمیته ملی آبیاری و زهكشی6461  اذر72 روشهای كاربردی برآورد نیاز آبی گیاهان

-72
-76
-77
-74
-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.

 سازمان،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی6464  دی76  لغايت66  تحقیقات مهندسی آبیاری و آبادانی-76
. آموزش و ترويج كشاورزی،تحقیقات
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 -75موضوع يابی در تحقیقات كشاورزی ،شیوه نگارش متون علمی ،استنتاج تشريحی حاصل از محاسبات آمار -رياضی در
تحقیقات علمی – كاربردی  75 .دی لغايت  1بهمن 6464مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزی.
 -72آمار مهندسی  62آذر لغايت  6دی  6464مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترويج كشاورزی.
 -22پروژههای پژوهشي (مجری مسئول – مجری-همکار)
رديف

عنوان

سمت

6

كشاورزی هوشمند با استفاده از اينترنت اشیاء

مجری

7

كاربرد سیستم آبیاری قطرهای زيرسطحی در درختان بارده زيتون
طارم

همكار اصلی

4

مجری -
بررسی تكنیکهای دقیق كشاورزی با رويكرد فعالیت بخش
خصوصی برای كاهش آب ورودی به سايتهای الگويی حوزه آبريز مجری مسئول 6422/26/26 6426/26/26
درياچه ارومیه

3

تعیین كارايی مصرف آب در استفاده از سیستم آبیاری قطرهای
زيرسطحی در تناوب كلزا – ذرت علوفهای

مشاور

8

بررسی و تحلیل مجموعه يافتههای تحقیقاتی سالهای -6456
 (6428موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،موسسه
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

1

6

6324/26/26 6425/26/26
6422/26/26 6424/26/26

6422/26/26 6421/26/26

6425/21/26 6421/28/26

پايش خاک و كارايی مصرف آب در سیستم آبیاری بارانی و قطرهای همكار اصلی
برای كشت گندم در خاکهای با بافت سنگین مستعد به شوری و
قلیايی اراضی جنوب خوزستان
بررسی مناسبترين سامانه پخش آب در دستگاه مكانیزه آبیاری در
منطقه پلدشت

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مشاور

6425/24/26 6421/22/26

6426/66/26 6421/66/26

تدوين برنامه علم و فناوری مديريت استفاده بهینه و پايدار منابع آب همكار اصلی
5
در مقیاس مزرعه

6426/26/26 6423/67/26

ارزيابی سیستم آبیاری قطرهای تحت شرايط كشت ذرت تابستانه در همكار اصلی
2
خاکهای مستعد شوری استان خوزستان

6426/26/26 6428/26/26

تدوين اولويت های علم و فناوری در شناسائی و بهرهبرداری پايدار از همكار اصلی
62
منابع خاک كشور

6426/26/26 6423/66/26

66

امكانسنجی كاربرد روش آبیاری زيرسطحی در مديريت آبیاری
نخیالت در مناطق خشک و نیمهخشک

25

مجری -
مجری مسئول

6426/23/26 6427/62/26

67

امكانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از لوله و اتصاالت يو پی وی
سی در شبكههای آبیاری و آبرسانی كشاورزی

ارزيابی وضعیت بهرهوری آب در پايین دست حوضه كرخه با استفاده
64
از تلفیق اطالعات ماهوارهای و مزرعهای

مجری
همكار

63

تعیین نیاز آبی خیار در كشت گلخانهای در سطح كشور

مشاور

68

ارزيابی اثرات عوامل مديريتی بر بهرهوری آب گندم آبی و ديم در
بخش علیای حوضه كرخه و توسعه كاربرد عوامل مناسب

مجری

 61امكانسنجی استفاده از انرژی های نو در سیستم آبیاری تحتفشار

مشاور

66

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

مشاور

65

بهبود مديريت آبیاری مزارع نیشكر با استفاده از مدلهای شبیه-
سازی مطالعه موردی :كشت و صنعت نیشكر امیركبیر

همكار

ارزيابی فنی و اقتصادی سیستمهای آبیاری قطرهای و تزريق كود بر همكار اصلی
62
عملكرد توت فرنگی گلخانهای
72

ارزيابی روش آبیاری قطرهای زير سطحی و تعیین شاخصهای
طراحی  ،اجرا و مديريت سیستم در كشور

مجری مسئول

بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از مجری -
76
مجری مسئول
گرفتگی شیمیايی قطرهچكانهای متداول در منطقه كرمان
تعیین حد مجاز سديم و كلر در روش آبیاری بارانی ( مطالعه موردی
77
روی دو كشت غالب در استان كرمان(
74

تعیین نقشههای جامع تبخیز و تعرق واقعی ،عملكرد محصول ،و
كارايی مصرف آب در سطح كشت و صنعت نیشكر امیركبیر

مجری
همكار

بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از مجری -
73
مجری مسئول
گرفتگی شیمیايی قطرهچكانهای متداول در منطقه كرمان
78

مقايسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطرهای نواری و لوله
قطرهچكاندار بر عملكرد توتفرنگی گلخانهای

71

مجری -
ارزيابی سامانههای آبیاری قطرهای زيرسطحی اجرا شده در استان
مجری مسئول
كرمان

76

بررسی الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطرهای
زيرسطحی

همكار

همكار اصلی

ارزيابی توسعه ريشه درختان مركبات سالم و مبتالء به عارضه زوال همكار اصلی
75
تحت آبیاری سطحی و قطرهای
72

ارزيابی فنی سیستم آيباری بارانی كالسیک ثابت در مزارع

42

بررسی نحوه اسید شويی بر كارايی سامانه آبیاری قطرهای

26

6421/26/26 6428/23/26
6421/24/26 6427/22/26
6421/27/26 6424/21/26
6428/66/26 6424/28/26
6428/62/26 6424/23/26
6428/23/26 6424/62/26
6423/26/26 6426/26/26
6424/67/26 6426/21/26
6424/25/26 6422/62/26
6424/26/26 6426/23/26
6424/26/26 6426/26/26
6423/26/26 6426/26/26
6424/26/26 6426/23/26
6426

6424

6424/26/26 6426/26/26
6424/26/26 6426/26/26
6427/21/26 6426/67/26

مجری مسئول 6427/25/26 6426/23/26
همكار اصلی

6427/26/26 6455/67/26

بررسی بیان ژنهای نامزد دخیل در تجمع كربوهیدراتهای محلول
46
در ژنوتیپهای جو در شرايط تنش خشكی

همكار

بررسی فنی و اقتصادی آب مصرفی و انرژی در سیستمهای مختلف
47
آبیاری در مزارع سیبزمینی و يونجه (شهرستان همدان)

همكار

مقايسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف اندازهگیری رطوبت خاک
44
در آبیاری مزارع ذرت

همكار

43

ارزيابی سامانه آبیاری قطرهای زير سطحی در يک باغ زيتون

همكار

تعیین ساعت مجاز كاركرد چاهها در استان خراسان رضوی-مطالعه
48
موردی:دشت نیشابور

همكار

تعیین و ارزيابی شاخص كارايی مصرف آب پتانسیل و مزيت نسبی
41
كشت محصوالت زراعی عمده فارياب در حوضه آبريز كرخه

مجری

46

بررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطرهای زيرسطحی در بافتهای
مختلف خاک

ارزيابی يكنواختی توزيع آب آبپاشهای با دبی بیش از يک لیتر در
45
ثانیه در سرعت های مختلف باد
42

ارزيابی فنی سامانههای اجراء شده آبیاری زيرسطحی سفالی و
امكانسنجی آن در كشور

مقايسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف برنامه ريزی آبیاری و تاثیر
32
آن بر كمیت و كیفیت میوه پرتقال
36

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

همكار
مجری
ناظر
7
مجری

ارزيابی فنی -اقتصادی روشهای آبیاری میكرو و سطحی در تولید
37
محصوالت باغی در استان آذربايجان غربی

همكار

34

بررسی گرفتگی خروجیها در آّبیاری موضعی تحت مديريتهای
آبیاری و بدون اسید شويی

مجری

33

تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانهای گوجهفرنگی

38

تعیین بهترين آرايش كاشت چغندرقند و كارايی مصرف آب تحت
سیستم آبیاری قطرهای (تیپ)

همكار

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

مجری

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات "بهبود بهرهوری مصرف آب
 36كشاورزی"با تكیه بر مباحث "اجتماعی-اقتصادی-سیاستگذاری-
تشكیالتی"

همكار

6422

6427

6427/26/26 6452/26/26
6427/26/26 6452/26/26
6427/26/26 6452/26/26
6426/26/26 6452/26/26
6426/26/26 6452/26/26
6426/67/72 6452/26/26
6426/67/75 6452/26/26
6426/67/26 6452/22/26
6426/67/75 6452/26/26
6426/26/26 6452/26/26
6426/26/26 6452/26/26
6422/67/72 6452/26/26

مجری مسئول 6426/62/26 6455/26/26
6452/62/26 6456/26/26
6456/62/66 6451/62/66

6456/22/26 6451/22/26

35

تدوين برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه

همكار

6456/62/62 6451/62/62

32

بهبود مديريت آبیاری و زهكشی در گلخانهها

مجری

6456/62/62 6451/62/62

27

82

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل اقتصادی
،اجتماعی ،سیاست گذاری و تشكیالتی توسعه پايدار روشهای
آبیاری تحت فشار"

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل منابع و زير
86
ساختها در توسعه پايدار روشهای آبیاری تحت فشار

همكار
6456/66/76 6451/66/76
همكار

87

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات "تحقیقات توسعه پايدار
روشهای آبیاری تحت فشار"

مجری

84

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسايل فنی
سیستمهای آبیاری در توسعه پايدار روشهای آبیاری تحت فشار

همكار

تهیه و تدوين برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسايل شناسايی و
 83انطباق و انتقال تكنولوژی در توسعه پايدار روشهای آبیاری تحت
فشار

6456/22/26 6451/22/26

6456/66/76 6451/66/76

88

بهبود كارآيی مصرف آب گندم در سايت انتخابی در جنوب حوزه
كرخه-دشت سرخه

81

بررسی عملكرد هیدرولیكی و يكنواختی توزيع آب در تعدادی از
آبپاش های متداول در آبیاری بارانی در آرايشهای مختلف

مجری

تعیین و كارايی مصرف آب و ارزيابی فاكتورهای موثر در كارايی
 86مصرف آب آبیاری گندم و ذرت در سايت انتخابی جنوب حوزه كرخه
-دشت سرخه

همكار

بهبود كارايی مصرف آب آبیاری ذرت در سايت انتخابی جنوب حوزه
85
كرخه (دشت سرخه)

همكار

6456/21/26 6458/21/26
6456/28/26 6458/67/26

6456/62/26 6458/23/26

تعیین ضريب گیاهی برای زراعت های گلخانهای توت فرنگی و فلفل مجری -
82
مجری مسئول
در مقايسه با نتايج مدلهای تعیین ضريب گیاهی
12

ارزيابی و بهبود كارايی مصرف آب در جنوب حوزه كرخه

همكار

16

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

مجری

17

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

مجری

14

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

مجری

13

بررسی اثرات روشهای آبیاری میكرو ،بارانی و غرقابی در كارآيی
مصرف آب دو رقم برنج در فارس

همكار

بررسی اثرات زيرشكن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی
18
گیاهان بر میزان محصول پنبه در داراب

همكار

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

همكار

28

6456/66/76 6451/66/76

همكار

همكار

11

6456/66/76 6451/66/76

6458/21/26 6458/21/26
6456/67/26 6458/21/26
6456/67/72 6453/26/26
6456/24/26 6453/62/26
6456/26/26 6453/26/26
6456/67/72 6453/26/26
6453/26/26 6457/26/26
6452/7/68

6457/27/68

6457/26/26 6462/26/26

بررسی اثرات كم آبیاری روی عملكرد كمی و كیفی دو رقم كلزا در
16
منطقه خوی
15

ارزيابی مسائل فنی و بهرهبرداری از سیستمهای انتقال ،توزيع و
كنترل جريان در شبكههای آبیاری قزوين

بررسی اثر تنش آبی و كم آبیاری بر روی عملكرد دانه ،اجزاء عملكرد
12
و برخی خصوصیات رشد و هیبريد ذرت دانهای (كشت بهاره)
62

بررسی عوامل موثر بر تولید بذر حقیقی سیبزمینی در شرايط
مزرعه

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

همكار
همكار
همكار
همكار
مجری

67

بررسی امكان گرفتگی قطره چكانها (دريپر) تحت شوریهای
مختلف آب

مجری

64

ارزيابی و كالیبره نمودن آبپاش  MZ-30ساخت داخل كشور

مجری

6456/67/72 6462/26/26
6462/23/26 6465/26/26
6466/27/26

6452/7/26

6465/26/26 6461/26/26
6465/26/26 6461/26/26
6466/26/26 6468/26/26
6464/26/26 6467/26/26

-23استانداردهای ملي تدوين شده
 -6سلسله استانداردهای مديريت شهری ،فضای سبز  -طراحی آبیاری قطرهای  -آيین كار .6421 .سازمان ملی استاندارد
ايران (عضو كمیسیون فنی تدوين استاندارد)
 -7سلسله استانداردهای مديريت شهری ،فضای سبز  -طراحی آبیاری قطرهای زيرسطحی  -آيین كار .6421 .سازمان ملی
استاندارد ايران (عضو كمیسیون فنی تدوين استاندارد)
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