
 ١٣٧٢تا آذر  ١٣٧٢از فروردین 

مرداد  ،مرکز تحقیقات کشاورزی کھگیلویه و بویر احمد

مرکز تحقیقات کشاورزی کھگیلویه و  ،ایستگاه تحقیقات دیم گچساران

 ١٣٧٨مھر ، اھواز ،بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

تا  ١٣٨١خرداد ، اھواز ،بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

/٧٦ 

 ٢٨/١١/١٣٨٠مورخ  ١/٢٢٢/٩١٣١ ،سال

تابعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

  دانشگاه آزاد اسالمي ياسوج

 مركز آموزش كشاورزي كھگیلويه و بويراحمد

 دانشگاه ياسوج

 

 دانشگاه ياسوج

  باسمه تعالی
  

  :فردی

       شكراله آبساالن

  ممسنی   ٤/١٣٤٨

 عضو ھیات علمی

بخش تحقیقـات فنـی و مھندسـی مرکـز تحقیقـات و 

 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

sh_absalan@yahoo.com 

٠٦١-٣٣٧٣٧ 

    ١٣٧١ ،دانشگاه شیراز ،آبیاری ،کشاورزی مھندسی

 ١٣٧٥ ،دانشگاه صنعتی اصفھان ،آبیاری و زھکشی

  ادامه دارد ،دانشگاه صنعتی اصفھان ،آبیاری و زھکشی

از فروردین  ،کھگیلویه و بویراحمد، یاسوجسازمان کشاورزی  ،کارشناس آبیاری

مرکز تحقیقات کشاورزی کھگیلویه و بویر احمد ،ایستگاه تحقیقات دیم گچساران ،کارشناس تحقیقات آبیاری

 

ایستگاه تحقیقات دیم گچساران ،آبیاری، دوران وظیفه تحقیقات

 ١٣٧٨تا شھریور  ١٣٧٦اسفند 

بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان ،کارشناس تحقیقات آبیاری

بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان ،عضو ھیات علمی

/٧/٨مورخ  ٢٣٨/٢/١٤١١ ،مدير مزرعه ايستگاه تحقیقات كشاورزي گچساران

سال ٤به مدت  ،رییس بخش تحقیقات فني و مھندسي كشاورزي خوزستان

تابعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ھای  ھا و واحد مجری مسئول پروژه راه اندازی آبیاری تحت فشار ایستگاه

  ١٣/٣/٨٨مورخ  ١/٢٧١/١٣٦١ ،طبیعی خوزستان

دانشگاه آزاد اسالمي ياسوج ، ٧٥-٧٦نیمسال اول  ،عمران کارشناسی ،ھیدرولوژي مھندسي

مركز آموزش كشاورزي كھگیلويه و بويراحمد ،٧٦تابستان  ،كاراني خاك و آب ،حفاظت خاك وآب

دانشگاه ياسوج ، ٧٧-٧٨نیمسال اول  ،كارشناسي زراعت ،اقلیم شناسي

 دانشگاه ياسوج ، ٧٧-٧٨نیمسال اول  ،كارشناسي زراعت 

دانشگاه ياسوج ، ٧٧-٧٨نیمسال اول  ،كارداني علوم زراعي ،

 دانشگاه ياسوج ،٧٧- ٧٨نیمسال اول  ،كارداني علوم زراعي

فردیمشخصات 

شكراله آبساالن:  خانوادگي نام و نام

١٢/٤ :تاريخ و محل تولد

عضو ھیات علمی: سمت

بخش تحقیقـات فنـی و مھندسـی مرکـز تحقیقـات و : محل کار

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

sh_absalan@yahoo.com : پست الکترونیک

٣٣٧٣٧٣٥٧ : شماره تماس

  
  :تحصیلیسوابق 

 ،مھندسی لیسانس

 ،آبیاری و زھکشی فوق لیسانس

 آبیاری و زھکشی  ،دکتری

  :سوابق شغلی

 کارشناس آبیاری

 کارشناس تحقیقات آبیاری

 ١٣٧۶تا اسفند 

 تحقیقات کارشناس

اسفند  ،بویر احمد

 کارشناس تحقیقات آبیاری

 ١٣٨١تا خرداد 

 عضو ھیات علمی

  کنون

  :سوابق اجرایی

 مدير مزرعه ايستگاه تحقیقات كشاورزي گچساران

 رییس بخش تحقیقات فني و مھندسي كشاورزي خوزستان

 مجری مسئول پروژه راه اندازی آبیاری تحت فشار ایستگاه

طبیعی خوزستان

  :سوابق تدریس

 ھیدرولوژي مھندسي

 حفاظت خاك وآب

  اقلیم شناسيھوا و

 آبیاري عمومي، 

 روشھاي آبیاري،

 كارداني علوم زراعي ،ھواشناسي



 به  ٧٧خرداد  ٧تا  ٢ ،ھای کھگیلویه و بویر احمد و بوشھر کارشناسان و تکنیسین ،سیستمھای آبیاری تحت فشار

 مركز آموزش كشاورزي كھگیلويه و بويراحمد ،ساعت ٣٦مدت 

 کارشناسان شرکتھای فنی و مھندسی  ،مدیریت آبیاری در مزارع گندم مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان

 مدیریت ھماھنگی ترویج سازمان جھاد کشاورزی خوزستان ،ساعت ١٠٠به مدت  ٨٩-٩٠ی سال زراع ،کشاورزی

 دانشگاه جامع علمی کاربردی ، ٩٥- ٩٤ترم اول  ،کاردانی فراورده ھای گوشتی ،اصول سرپرستی  

 مقاله ھای چاپ شده در مجالت انگلیسی

1. S. Absalan, N. Heydari, M. Sedaghat.(2011). Evaluation Of Water Productivity In The Saline Areas Of Lower  

Karkheh Basin And  Determination Of Its Causes : A Study From Southern Iran. Cercetări Agronomice în 

Moldova. Vol. XLIV , No. 3 (147) / 2011. ISSN 0379 5837. 

2. N. Heydari, S. Absalan, E. Dehghan, F. Abbasi, M. Qadir, and T. Oweis. Management Practices For 

Improving Water Productivity In The Dasht-E-Azadegan. Chapter II. Research Report No. 4, CGAIR program 

on water and food: improving crop growth and water productivity on salt-affected soils in the lower Karkheh 

river basin. 

  :پژوھشی –مقاله ھای چاپ شده در مجالت علمی 

ارزيابي آبیاري نواري در برخي مزارع استان كھگیلويه . ١٣٧٧. ، شآبساالنو  .، بزاده مصطفی ،.ف. س موسوی، .١

  .١-١٣، ص ۴، شماره ٢جلد . دانشگاه صنعتي اصفھان. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبیعي. و بوير احمد

اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم . ١٣٨٧ .ا.، مو مکوندی .، شآبساالن ،.، عراھنما .٢

  .١١- ٢۴ص . ٢سال اول، شماره . دانشگاه آزاد اسالمی خوی -مجله پژوھش در علوم زراعی. علوفه ای

آبیاری بارانی بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و راندمان مصرف  اثر.  ١٣٩۵ .، سو جاللی .، شآبساالن ،.ع گیالنی، .٣

در . مجله علمی پژوھشی فیزیولوژی گیاھان زراعی .کاری در خوزستان آب ارقام برنج در کشت مستقیم خشکه

  .دست چاپ

 و خارجیمقاله ھای ارائه شده در کنفرانس ھای داخلی 

  کنفرانس ھای داخلی

راھکارھای عملی مصرف بھینه آب در زراعت برنج استان . ٨۴خرداد  ٢۶و  ٢۵. ، شآبساالنو  .، عگیالنی .١

  فرھنگستان علوم -تھران - مجموعه مقاالت کنفرانس روشھای پیشگیری از اتالف منابع ملی. خوزستان

مجموعه . آبیاری مزارع برنج خوزستان ضرورتی اجتناب ناپذیرتغییر مدیریت . ١٣/٩/٨۴. ، عو گیالنی .، شآبساالن .٢

  کمیته ملی آبیاری و زھکشی ایران - تھران -کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه-مقاالت 

تاثیر دوره ھاي زماني آبیاري غرقابي بر . ٨٨مرداد  .، سو جاللی .، شآبساالن ،.ع گیالنی، ،.م مھرزاد طاووسی، .٣

  .اولین كنفرانس ملي فیزيولوژي گیاھي ايران. بذر ارقام برنج در خوزستانفیزيولوژي جوانه زني 

تعیین و ارزيابي بھترين روشھاي مديريت آبیاري . ٨٧خرداد . ، ادھقانو . ، فعباسی ،.نحیدری،  ،.ش ،آبساالن .۴

 -ایران -ھمایش راھكارھاي بھبود و اصالح سامانه ھاي آبیاري. سطحي و كشت براي افزايش كارايي مصرف آب

  .کرج

ارزيابي عملكرد ارقام برنج تحت آبیاري باراني به روش كشت . کرج ٨٩بھمن  ٢٧ .، عو گیالنی .، شآبساالن .۵

موسسه تحقیقات فنی و  -سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشھای آبیاری تحت فشار. مستقیم در خوزستان

  .مھندسی کشاورزی

تعیین روشھای مدیریتی بھینه برای افزایش . ١٣٨٩اسفند  ١٢الی  ١٠. ، او دھقان .، نحیدری ،.،شآبساالن .۶

سومین ھمایش ملی مدیریت شبکه ھای آبیاری و . کارایی مصرف آب در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه

  .زھکشی، دانشگاه شھید چمران اھواز، دانشکده مھندسی علوم آب

http://cpj.iauahvaz.ac.ir/


کارایی مصرف آب در مزارع گندم شھرستان دشت  بيارزيا. اھواز ٩٠خرداد  ۶و  ۵. ، او دھقان .، شآبساالن .٧

  .اولین ھمایش تخصصی راھبردھای دستیابی به کشاورزی پایدار. آزادگان

ھاي کاشت گندم در اراضی شور شھرستان دشت  ارزيابي روش. اھواز ٩٠خرداد  ۶و  ۵. ، شآبساالنو  .، ادھقان .٨

  .ورزی پایداراولین ھمایش تخصصی راھبردھای دستیابی به کشا. آزادگان

مدیریت مصرف بھینه آب در مزارع گندم جنوب . ٩٠آبان . ، بو اندرزیان .، مگوشه. غلطفعلی آینه، ،.ش ،آبساالن .٩

  .مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان. خوزستان

. خوزستان جنوب در آن بھبود راھکارھای و گندم مزارع آبیاری مدیریت مشکالت برخی. ٩٠آبان . ، شآبساالن .١٠

  .مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان

عملیات مکانیزه در تولید گندم آبی و . ٩٠آبان . ، عو سطانی .، شآبساالن ،.ج اصل، حبیبی، .نلویمی،  .ا دھقان، .١١

دھمایی پاییزه محققین و مروجین مجموعه مقاالت گر). نکات خاک ورزی، کاشت، داشت وقطعه بندی مزارع(دیم

  .استان خوزستان

معرفی ادوات جدید طراحی و ساخته شده در خوزستان برای . ٩٠آبان . ، شآبساالنو  .، ا، دھقان.اصل، ج حبیبی .١٢

  .مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان. کشاورزی حفاظتی

تغییرات شوری خاک تحت سیستم آبیاری بارانی در . ١٣٩۴آبان  ٢٧تا  ٢۶. ، حسانیج و دھقانی .، شآبساالن .١٣

اولین ھمایش ملی بررسی ابعاد فنی ، اقتصادی ، اجتماعی  و زیست محیطی . منطقه دشت آزادگان خوزستان

  .ھزار ھکتاری استانھای خوزستان و ایالم ۵۵٠طرح احیای اراضی 

  :خارجیکنفرانس ھای مقاالت 

1. S. Absalan, N. Heydari, F. Abbasi, H. Farahani, M. Qadir, H. Siadat, and T. Oweis. (2007). Evaluation of 

the Best Management Practices for Improving Water Productivity in the Salt-prone Areas of Lower Karkheh 

River Basin (KRB), Iran. CPWF International workshop-Improvement of Water Productivety &Livelihood 

Resilience in Karkheh River Basin September10-11,2007,Karaj,Iran. 

2. S. Absalan, E. Dehghan, F. Abbasi, N. Heydari, H. Farahani, M. Qadir, A. Javadi, H. Siadat, and T. Oweis. 

(2007). Determination and Evaluation of Water Productivity in the Salt-Prone Areas of Lower Karkheh River 

Basin (L-KRB), Iran. CPWF International workshop-Improvement of Water Productivety &Livelihood 

Resilience in Karkheh River Basin September10-11,2007,Karaj,Iran. 

3. N. Heydari, S. Absalan, F. Abbasi, M. Qadir, H. Farahani, and T. Oweis. Water Productivity In The Salt-

Prone Areas Of Lower Karkheh River Basin, Iran. 2nd international forum on water and food- Addis Ababa- 

Ethiopia. Nov. 2008. 

4. N. Heydari, S. Absalan, F. Abbasi1, E. Dehghan, H. Farahani, A. Javadi, M. Qadir, and T. Oweis. Best 

Management Practices For Improving Water Productivity In Salt Prone Areas Lower Karkheh River Basin, 

Iran. 2nd international forum on water and food- Addis Ababa- Ethiopia. Nov. 2008. 

  :پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده

موسسه تحقیقات  .١٣٧٨تا  ١٣٧٧. مجری. اثرات آبیاری تکمیلی و زمانھای آبیاری بر عملکرد آفتابگردانبررسی  .١

  . ٢۵/٧/٨۴مورخ .  -٧٠٣/٨۴ثبت. دیم کشور

. ١٣٨٢تا  ١٣٧٧. مجری. شیمیايي خاك وعملكرد محصول-بررسي تاثیر مواد آلي از منابع مختلف بر خواص فیزيكو .٢

  . ٣١/٣/٨٣مورخ  ٩٣/٨۴. موسسه تحقیقات خاک و آب

. رقم برنج در شرايط خوزستان ٣بررسي اثر رژيمھاي مختلف آبیاري سطحي بر روي عملكرد و شاخصھاي رشد  .٣

  .٨٢مورخ سال  ٢١۴/٨٣. موسسه تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی. ١٣٨١تا  ١٣٧٩. مجری

. ١٣٨٢تا  ١٣٧٩. مجری. تانارزيابي عملكرد ارقام برنج تحت آبیاري باراني به روش كشت مستقیم در خوزس .۴

  .١٧۴/٨۵:شماره ثبت. موسسه تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی



. مجری. )ترويجي-تحقیقي(بررسي اثر رژيم ھاي مختلف آبیاري سطحي بر عملكرد گیاه برنج در شرايط خوزستان  .۵

  . ٢۵٣- ٨٣/١٢٨. سازمان جھاد کشاورزی خوزستان. ١٣٨٣

. مختلف زماني بر عملكرد و اجزاي عملكرد چھار رقم برنج در شرايط خوزستانھاي  تأثیر آبیاري غرقابي با دوره .۶

  .١٩/١٠/٨٨مورخ. ١١۶٣/٨٨ثبت. موسسه تحقیقات برنج کشور. ١٣٨٢. ھمکار

موسسه . ١٣٨٧تا  ١٣٨۵. مجری. اي در خوزستان بررسي تاثیر كم آبیاري بر عملكرد ارقام جديد سورگوم علوفه .٧

  .٣١/۶/١٣٨٧مورخ . ٨٨٨/٨٧ثبت. مؤسسه تحقیقات اصالح و تھیه نھال و بذر. کشاورزیتحقیقات فنی و مھندسی 

دست حوزه  وری مصرف آب آّبیاری در غالت آبی در شرایط زارعین در اراضی پایین مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر بھره .٨

   ۴١۶/٨٨نشريه شماره . بذرمؤسسه تحقیقات اصالح و تھیه نھال و . ١٣٨٨. ھمکار .آبریز کرخه در استان خوزستان

  .١٣٨٨سال 

 .تعیین و ارزيابي بھترين روشھاي مديريتي براي افزايش كارايي مصرف آب در اراضي شور پايین دست حوزه كرخه .٩

  .٢٩/١/١٣٨٩مورخ . ٨۴/٨٩ثبت. موسسه تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی. ١٣٨٧تا  ١٣٨۵ .مجری

تا .  ھمکار. ١٣٩١. اشت ارقام برنج از نظر آب میزان آب مصرفیمقایسه روش خشکه کاری با شیوه ھای رایج ک .١٠

  . موسسه تحقیقات برنج کشور. ١٣٩٣

موسسه . ١٣٨٧تا  ١٣٨۵. مجری. تعیین و ارزيابي كارايي مصرف آب در اراضي شور پايین دست حوزه آبریزكرخه .١١

  .١٩/١٠/١٣٨٩مورخ . ١٢۶٧/٨٩ثبت. تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی

. اقتصادي رژيم ھاي متفاوت آبیاري غرقابي بر تولید سه رقم برنج در شرايط حداقل خاك ورزي در خوزستانارزيابي  .١٢

پروژه شوراي پژوھشھاي علمي كشور با . مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. ١٣٨٧.  ھمکار

  .٨۴١۴١٢شماره ثبت 

موسسه تحقیقات . ١٣٨٧تا  ١٣٨٢. مجری .آبي بررسي استعدادھاي رويشي شن زارھاي ايران به روش بیالن .١٣

  . ٨/٧/٩۴مورخ  ۴٧٨١١. جنگلھا و مراتع

  : تالیف و ترجمه کتاب

 .نسخه ١٠٠٠نشر کنکاش اصفھان، . آشنایی با نرم افزارھای مھندسی آب. ١٣٩٢. ، شآبساالنو  .، مگودرزی .١
  .فحهص ٢٣٣

  :نشریات فنی و ترویجی

سال . فصلنامه آموزشی ترویجی کارون سبز. نکات مھم آبیاری گندم در خوزستان. ١٣٨٣ زمستان. ، شآبساالن .١

  .١٢تا  ٩ص . ٩سوم شماره 

مدیریت ترویج ). نشریه ترویجی(اثرات قطع آب بر عملکرد برنج . ١٢٥به شماره  ٨٣سال. ، شآبساالنو  .، عگیالنی .٢

  .و نظام بھره برداری سازمان کشاورزی خوزستان

مدیریت ھماھنگی . آب بند مزرعه ای گالوانیزه: نشریه ترویجی. ٢٩١با شماره  ٨٨سال . ، شآبساالنو  .، ادھقان .٣

  .سازمان کشاورزی خوزستان. ترویج کشاورزی

. خشکه کاری برنج: نشریه ترویجی. ١٩٨با شماره  ٨٧سال .، شآبساالن .، االدین کمال، .ژکریمی، ، .عگیالنی،  .٤

  .سازمان کشاورزی خوزستان. مدیریت ھماھنگی ترویج کشاورزی

خالصه فعالیتھای تحقیقاتی چند . ٢٨/١٢/٨٤مورخ  ١٥٥٢/٨٤ثبت . محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان .٥

  منابع طبیعي خوزستانمركز تحقیقات كشاورزي و . ساله مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

مرکز  ٨٣نشریه عملکرد سال . ٢٨/١٢/٨٤مورخ  ١٥٥١/٨٤ثبت . محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان .٦

  مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. تحقیقات کشاورزی خوزستان

و برداشت كلزا راھنمای کاشت،داشت . ٢٥/٧/٨٥مورخ ٦٩٦/٨٥ثبت . محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان .٧

  مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. در خوزستان

راھنمای کاشت،داشت و برداشت گندم . ٢٨/٥/٨٦مورخ ٥٦٨/٨٦ثبت . محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان .٨

  .مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. دیم خوزستان



دستورالعمل کاشت، داشت و . ١٥/٩/٨٤مورخ  ٩٧٨/٨٤شماره . محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان .٩

  .مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي خوزستان. برداشت گندم در استان خوزستان

محدودیت ھا و راھکارھای زراعی افزایش کارایی مصرف آب گندم در اراضی . ١٣٩٣ .، شآبساالنو  .، نحیدری .١٠

شماره  ١جلد . انجمن آبیاری و زھکشی ایران -مدیریت آب در کشاورزینشریه . دشت آزادگان در استان خوزستان

  .٣٩ – ٥٤. ، ص١٣٩٣، پاییز و زمستان ٢

  مشاوره پایان نامه

بررسي اثرات رژيم ھاي مختلف آبیاري غرقابي . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. ١٣٨٤. جاللی، سامی .١

واحد علوم - دانشگاه آزاد اسالمی. مشاور. قام برنج در خوزستانبر عملكرد و مھمترين شاخص ھاي فیزيولوژيكي ار

  .و تحقیقات اھواز

بررسی عملکرد ارقام جدید سورگوم در . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. ١٣٨٥. تقی پور، افسانه .٢

  .واحد علوم و تحقیقات اھواز-دانشگاه آزاد اسالمی. مشاور. سطوح مختلف آبیاری در خوزستان

تعیین منحنی رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. ١٣٨٥. اشتری، سحر .٣

  .واحد علوم و تحقیقات اھواز-دانشگاه آزاد اسالمی. مشاور. در سطوح مختلف آبیاری

  :عضویت در مجامع علمی

 عضو شورای کمیته منطقه ای آبیاری و زھکشی خوزستان.  

  ھماھنگی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو شورای  

 عضو کمیته انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 عضو کمیته تخصصی فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 عضو کمیته تخصصی آب شورای تحقیقات، آموزش و ترویج استان  

  و زھکشی ایرانعضو انجمن آبیاری.  

 عضو کمیته آبیاری و زھکشی ایران.  

 عضو سازمان نظام مھندسی کشاورزی خوزستان  

  سایر موارد

  :اختراع
در اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتي کشور و  ٥٨٣٩٤به شماره ثبت " ای گالوانیزه آب بند مزرعه"اختراع  .١

 . ١٣٨٨. دارای تايیديه بنیاد ملي نخبگان کشور


