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  دزفول 1350: متولد
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  09163446001تلفن: 
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  :تحصیالت و مدارج علمی
: علوم و مهندسی آبیاري، آبیاري و زهکشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دکتري تخصصی

  1390تحقیقات تهران، سال 
  1375: تاسیسات آبیاري از دانشگاه تربیت مدرس، سال کارشناسی ارشد

  1372: آبیاري دانشگاه شهید چمران اهواز ، سال کارشناسی
  1368: ریاضی فیزیک، دبیرستان آیت ا... طالقانی دزفول، سال دیپلم

  :زمینه هاي تخصصی
 يسازه ها یابیو ارز یطراح ،یکیدرولیه يروباز، مدل ها مجاري در آب حرکت  •
 یکیدرولیه

 یابیو ارز ی: شامل طراحیسطح ياریآب يمربوط به روش ها لیمسا  •

 یابیو ارز یفشار: شامل طراح تحت ياریآب يمربوط به روش ها لیمسا  •

 يو حوضه ا يمزرعه ا اسیدر مق ياریآب يشبکه ها یابیارز  •

 یزراع يکشت ها ياریو آب یزراع تیریمدل ها و مد  •

  کشت در گلخانه  تیریمد  •
  :مشاغل و مسئولیت ها

آباد از  یصف يکشاورز قاتیمرکز تحق یو مهندس یفن قاتیکارشناس ارشد بخش تحق •
  1379ا سال ت 1376سال 

mailto:man_moayeri@yahoo.com
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 قاتیمرکز تحق یو مهندس یفن قاتیپژوهش) بخش تحق ی(مرب یعلم ئتیعضو ه •
  تا کنون 1379آباد از سال  یصف يکشاورز

تا  1376آباد از سال  یصف يکشاورز قاتیمرکز تحق یو مهندس یفن قاتیبخش تحق سیرئ •
  1386سال 

  1384تا سال  1381آباد از سال  یصف يکشاورز قاتیمرکز تحق یمعاون پژوهش •
  1393تا خرداد  1386آباد از سال  یصف يکشاورز قاتیمرکز تحق سیرئ •
 يمجتمع آموزش جهاد کشاورز يکاربرد یگروه رشته انتقال آب دانشگاه علم ریمد  •

  1384خوزستان از سال 
  :تدریس دروس دانشگاهی

ر دزفول در دو نو امیدانشگاه پ يرشته حسابدار هیپا اتیاضیو ر یعموم اتیاضری دروس  •
 1375-1376 یلیتحص مسالین

 ي(سازه هاياریآب ساتی)، تاسکیدرولیو ه االتیس کی(مکانیعموم کیدرولیدروس ه  •
دزفول  يکاربرد یانتقال آب دانشگاه جامع علم یرشته کاردان یعموم ياریآب) و آب عیانتقال و توز

 تا کنون 1376سال  یلیتحص يها مسالیدر ن

انتقال آب  یآب رشته کارشناس عیانتقال و توز يهار و ساختمانهاان کیدرولیدروس ه  •
  تا کنون 1386سال  یلیتحص يها مسالیدزفول در ن يکاربرد یدانشگاه جامع علم

  :تدریس دوره هاي آموزشی
، دوره آموزشی یک روزه،  فنون ونحوه اندازه گیري آب آبیاري در طرحهاي تحقیقاتی •

  1382، سال  مرکز آموزش عالی کرج
مدیریت آبیاري سطحی و تحت فشار در مزارع کشاورزي، دوره آموزشی یک روزه، مرکز  •

  1384آموزش کشاورزي دزفول، سال 
، دوره آموزشی یک روزه، مدیریت کارگاه انتقال یافته هاي بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب  •

  1389ترویج جهاد کشاورزي استان خوزستان  در سال 
، دوره آموزشی یک روزه، مدیریت ترویج جهاد کشاورزي اي آب و خاكکارگاه انتقال یافته ه •

  1389استان خوزستان  در سال 
مدیریت  کارگاه آموزشی انتقال یافته هاي تحقیقاتی ذرت، کار گاه آموزشی، یک روزه، خوزستان ، اهواز. •

 1388ترویج جهاد کشاورزي استان خوزستان  در سال 

کاشت ، کارشناسان و مروجین سازمان جهاد  –دم دوره آموزشی یک روزه آبیاري گن •
 1393کشاورزي استان خوزستان، مرکز آموزش دزفول. 
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داشت، کارشناسان و مروجین سازمان جهاد  –دوره آموزشی یک روزه آبیاري گندم  •
  1393کشاورزي استان خوزستان، مرکز آموزش دزفول. 

، کارشناسان و مروجین وزارت اقلیم گرم و خشک  –دوره آموزشی دو روزه آبیاري گندم  •
  1393جهاد کشاورزي ، مرکز آموزش جهاد کشاورزي کرج شهریور 

  :گذرانده شده (ملی و بین المللی)تخصصی وره هاي آموزشی د
 تاریخ محل نام گارگاه آموزسی ردیف

 تا از

1 
Water management in the dry areas 
with special focus on water 
productivity 

ICARDA-
ALEPPO- 
Syria 

30 ِNov 
2007 

12 Des 
2007  

2 
Development of On-farm Water use 
Efficiency Methodology  

ICARDA-
ALEPPO- 
Syria 

11 April 
2006  

13 April 
2006  

3 
Farmer Participatory Research 

and Participatory Diagnosis 
Karaj & 

Kermanshah 
14 

September 
2004 

24 September 
2004 

 24/2/84 15/1/84 کرج GISزبان انگلیسی ویژه دوره دکتري  4

 2/6/84 15/5/84 کرج GISزبان انگلیسی ویژه دوره دکتري  5

 89 89 اهواز پدافند غیر عامل 6

91آبان  تهران نیاز ابی در گلخانه 7  دو روزه 

91آذر  تهران مدیریت کشت گلخانه هیدروپونیک 8  دوروزه 

  
  :مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی

  نام نشریه  عنوان مقاله  ردیف
  نمایه شده
  در

  تاریخ چاب
  سال)-(ماه 

  اسامی همکاران 

1  
بررسی عملکرد گیاه ذرت در 
  روش آبیاري قطره اي نواري

مجله علمی 
  کشاورزي

ISSN 0254-
3648 

  86شهریور 
سعید  - آرش آذري

  برومند نسب، مجید بهزاد

2  

فاده از درجه حرارت است
پوشش سبز گیاه براي برنامه 
ریزي آبیاري ذرت بهاره در 

  شرایط خوزستان

مجله علمی 
  کشاورزي

ISSN 0254-
3648 

  83اسفند 
سعید برومند نسب، سعید 

  طاهري قناد

3  
تحلیل بازده آبیاري سطحی در 

مزارع غیر یکپارچه شبکه 
  آبیاري دز

مجله 
تحقیقات 
مهندسی 
  کشاورزي

ISC 1735 - 
5672 

  فریدون کاوه  1387پاییز 
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4  

تاثیر سیستم هاي مختلف 
آبیاري روي میزان آلودگی 

مزارع چغندرقند به الرو طوقه 
بر اگروتیس، برگ خوار 

  کارادرینا و برگخوار پرودنیا

مجله 
  چغندرقند

ISSN 1735-
0670 

1388  
  اسفند

محمد رضا ملک زاده، 
محمد رضا اوراضی زاده، 

  رویاتفتی

5  Influence of Planting 
and Irrigation 

Management Methods 
on  

Maize Water 
Productivity 

Improvement in a 
Semiarid Region  

WASJ 
ISSN:1818-
4952 2011  

E.Pazira,H.Syadat, 
F.Abbasi and 

F.Kaveh  

6  Assessment of Maize 
Water Productivity in 
Southern Parts of the 
Karkheh River Basin, 

Iran  

WASJ 
ISSN:1818-
4952 2011  

E.Pazira,H.Syadat, 
F.Abbasi and 

F.Kaveh  

هاي بررسی تاثیر مدیریت  7
زراعی و آبیاري در بهبود 

  کارایی مصرف آب ذرت 
(مطالعه موردي شبکه آبیاري 

  دز)

مجله 
تحقیقات 
مهندسی 
  کشاورزي

ISC 1735 - 
5672 

 1390اسفند 
ابراهیم پذیرا، حمید 
سیادت، فریبرز عباسی، 

  فریدون کاوه

ارزیابی کارائی مصرف آب   8

  ذرت در دشت اوان

حوضه جنوب وردي (مطالعه م
  آبریز کرخه)

مجله آب و 
خاك 

دانشگاه 
فردوسی 
  مشهد

ISSN:2008-
4757  

 

  ارزیابی
ابراهیم پذیرا، حمید 
سیادت، فریبرز عباسی، 

  فریدون کاوه

  
  :نشریات فنی و ترویجی

 نوع مقاله عنوان مقاله ردیف
 نام نشریه
 یا ناشر

 تاریخ چاب
سال)- (ماه  

 
 

 اسامی همکاران
 

ل نصب و اندازه دستورالعم 1
گیري آب آبیاري با استفاده 

  از انواع فلوم

مدیریت ترویج  ترویجی 
سازمان جهاد 

کشاورزي 
 خوزستان

89زمستان   محمد خرمیان 

  
  :مقاالت چاپ شده در سایر نشریات
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  نوع فعالیت  عنوان  ردیف
  

  اسامی همکاران  انتشارتاریخ   ناشر

1  A Compendium of 
Review Papers-
Chapter III 

  تالیف
Research Report 

ICARDA& 
AREO  

2008  H. Dehghanisanij  

2  Assessment and 
Improvement of 
Wheat and Maize 
Water Productivity 
in Lower Karkheh 
River Basin  

  تالیف
Research Report  

ICARDA& 
AREO 

2010 
H. Dehghanisanij, 
A. F. Nato, H. 
Siadat, F. Abbasi 
and T. Oweis 

 
  مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و سمینار ها:

 ردیف

 تاریخ

 عنوان همایش

 محل برگزاري

 عنوان مقاله
 اسامی همکاران 

 
 سال ماه روز

شور
 ک

هر
 ش

1   2002 Inte. Confe. 
On 

computation 
Method in 

water 
Resources N

et
he

rla
nd

s 
 

D
el

ft 

A numerical Model 
To simulate overland 
water flow applied to 

surface irrigation 
systems 

F.Abbasi , J. 
Feyen, and 

M.Mahmodian 

29و28 2 آب کشاورزي و  82 11 
 چالش هاي آینده

ران
 ای

ول
دزف

 

مدیریت مصرف آب در 
 مزارع با استفاده از دماسنج
مادون قرمز در شرایط 

 خوزستان

- 

 سمینار بهبود و 87 3 2 3
انه اصالح سام

هاي آبیاري 
 سطحی

ران
 ای

رج
 ک

حی بهبود مدیریت آبیاري سط
مزارع راهکاري موثر براي 
افزایش سطح زیر کشت 

(مطالعه موردي اراضی پایاب 
 سد کرخه)

- 

4 10 SEP 2007 CPWF 
International 
Workshop 

Ir
an

 

K
ar

aj
 

Assessment of wheat 
water productivity 

and Methods of 
Improvement in south 

KRB 

H. 
Dehghanisanij2, 

H. Sedgi3, H. 
Farahani4, F. 
Abbasi2, A.F. 
Nato1, and E. 

Pazira3 
5 11 SEP 2007 CPWF 

International 
Workshop 

Ir
an

 

K
ar

aj
 

Assessment of the 
Causes of Low Water 

Productivity and 
Ways of 

Improvement in 
Irrigated Maize Areas 
of South KRB in Iran 

H. 
Dehghanisanij2, 

H. Sedgi3, H. 
Farahani4, F. 
Abbasi2, A.F. 
Nato1, and E. 

Pazira3 



 6 

6 10-
14 

Nov 
 
 
 

2008 2nd 
International 

Forum on 
water and 

food Et
hi

op
ia

 

A
dd

is 
A

ba
ba

 Increasing field water 
produvtivity of 

irrigated crops in the 
Lower Karkheh River 

Basin 

. 
Dehghanisanij, 
A.F. Nato, H. 

Siadat, T. 
Oweis, H. 
Farahani 

  
  چکیده مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و سمینار ها:

 نام مجمع محل برگزاري تاریخ برگزاري
 

 عنوان مقاله
 ردیف

 16الی  13
  1379شهریور 

دانشگاه  - بابلسر
  مازندران

ششمین کنگره 
زراعت و اصالح 

  تات ایراننبا

بررسی صفات کمی و کیفی 
چغندرقند تحت سه روش آبیاري 
نشتی و بارانی(کالسیک و 

  سنترپیوت) در دزفول

1  

شهریور  4الی  2
1381  

موسسه تحقیقات  - کرج
اصالح و تهیه نهال و 

  بذر

هفتمین کنگره 
زراعت و اصالح 

  نباتات ایران

بررسی تاثیر الگوي کاشت بر کارائی 
کمیت و کیفیت مصرف آب آبیاري، 

  چغندر قند در منطقه دزفول

2  

بهمن  30و29
1382  

مرکز تحقیقات 
  کشاورزي صفی آباد

سمینار آب 
کشاورزي و چالش 

  هاي آینده

بررسی جمعیت وخسارت آفات 
وبیماریهاي چغندرقند تحت سه 
روش آبیاري نشتی وبارانی (سنتر 

  پیوت وکالسیک)

3  

بهمن  30و29
1382  

مرکز تحقیقات 
  صفی آباد کشاورزي

سمینار آب 
کشاورزي و چالش 

  هاي آینده

بازده آبیاري سطحی در مزارع غیر 
  یکپارچه شبکه آبیاري دز 

4  

بهمن  30و29
1382  

مرکز تحقیقات 
  کشاورزي صفی آباد

سمینار آب 
کشاورزي و چالش 

  هاي آینده

تهیه یک مدل ریاضی براي طراحی و 
  ارزیابی روش هاي آبیاري سطحی

5  

  
 

  :وهشی طرح تحقیقاتیگزارش پژ
سمت در   تحقیقاتی پروژهعنوان   ردیف

اجراي 
  طرح

سال 
  شروع

سال 
  پایان

شماره 
ثبت 

مدارك 
  علمی

بررسی شیب طولی، ضریب زبري و شعاع مقاطع دایره اي در پرو   1
  فیل ریزش آب از دراپ قائم در کانالهاي آبیاري

  539/75  1375  1373  مجري

  1002/82  1378  1374  مجري   در سطح کشور ارزیابی راندمان آبیاري سطحی  2
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تهیه یک مدل ریاضی براي طراحی و ارزیابی سیستمهاي آبیاري   3
  سطحی

  122/78  1377  1375  مجري 

بررسی جمعیت و خسارت آفات و بیماریهاي چغندر قند تحت   4
  سه روش آییاري بارانی کالسیک و سنتر پیوت و نشتی 

  676/82  1378  1375  مجري 

تاثیر آرایش کاشت در کارایی مصرف آب، کمیت و کیفیت  بررسی  5
  چغندر قند

هماهنگ 
کننده ملی و 

  مجري 

1378  1381  10174/84  

  برنامه ریزي  آبیاري ذرت دانه اي بهاره درشرایط شمال خوزستان   6
  

هماهنگ 
کننده و 

  مجري 

/11/81  /11/82  29/85  

  ل خوزستان  تعیین حد بهینه آب مصرفی دورقم چغندرقند درشما  7
  

هماهنگ 
کننده و 

  مجري 

/6/81  /6/83  1183/87  

کارائی مصرف آب آبیاري سیستم هاي نشتی و میکرو در کشت   8
  یک ودو دریفه ذرت دانه اي

هماهنگ 
کننده ملی و 

  مجري 

1383  1386  45720/93  

تعیین حد بهینه بذر مصرفی وکارائی مصرف آب آبیاري در روش   9
  وئی، شیاري ونواري) گندمهاي آبیاري سطحی (فار

  39713/90  1384  1383  مجري 

تعیین پتانسیل کارائی مصرف اب ارقام گندم در روشهاي مختلف   10
  آبیاري (بارانی، قطره اي وسطحی) در شرایط اقلیمی مختلف کشور

هماهنگ 
کننده ملی و 

  مجري 

1384  1386  43553/92  

انتخابی جنوب بهبود کارائی مصرف آب آبیاري ذرت در سایت    11
  حوزه کرخه

  595/90  87  85 مجري 

بهبود کارائی مصرف آب آبیاري گندم در سایت  انتخابی جنوب   12
  حوزه کرخه

  594/90  87  85 مجري 

تعیین کارائی مصرف آب و ارزیابی فاکتورهاي موثر در کارائی   13
مصرف آب آبیاري گندم وذرت در سایت  انتخابی جنوب حوزه 

  کرخه 

  39151/90  88  85 مجري 

مدیریت هاي  زراعی بر افزایش کارائی مصرف بررسی تاثیر   14
  AquaCropآب آبیاري ذرت دانه اي با استفاده از مدل 

  90  92  48590/94  

بهترین تاریخ زود کاشت ذرت تابستانه در شمال تعیین بررسی و   14
   خوزستان تحت آبیاري نشتی و بارانی(سنترپیوت)

  1397/83  79  76  همکار

 
 مشاور پایان نامه:

ارزیابی سیستم آبیاري قطره اي براي گیاه ذرت در مزارع مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول، کارشناسی  -1
  1384ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، .
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الگوي تحت تاثیر دو روش آبیاري نشتی ومیکرو وsc  704ذرت رقمو اجزاي عملکرد بررسی عملبکرد  - 2
، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دیفه با دو تراکم کاشت در شرایط اقلیمی شمال خوزستانکشت یک و دور
  1383اسالمی دزفول، .

استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه جهت برنامه ریزي آبیاري ذرت بهاره در شرایط شمال  - 3
  1381، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، .خوزستان

آبیاري چغندرقند با استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه در شمال خوزستان، کارشناسی  برنامه ریزي - 4
  1384ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، .

  

  راهنمایی پایان نامه: 
وارائه راه کارهاي   GISبا استفاده از ابزار مطالعه روند تغییرات کیفی آبخوان دشت اندیمشک -1

  .1392ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،  ، کارشناسیمدیریتی بهبودکیفی
  

 همکاري با موسسات تحقیقات بین المللی:
، مشترك با موسسه  مجري منطقه اي پروژه چالش آب و غذا در حوزه آبریز رودخانه کرخه

  تحقیقات ایکاردا و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
 
 

فعالیت هاي اجرائی:سایر   
تاریخ انجام   مشخصات ابالغ  لمح  نوع فعالیت  ردیف

  فعالیت

اره
شم

یخ  
تار

یخ  
تار

از 
یخ  
تار

تا 
  

ــه اي    1 ــین همــایش منطق ــدازي اول راه ان
گیاهان علوفـه اي (اقلـیم جنـوب غـرب     

  کشور)

ــز  مرکــــــ
ــات  تحقیقــ
کشـــاورزي  
  صفی آباد

74
0

/
65

30
  

27/8/
87  

9/
11/

87  

10/
11/

87  

عضو دایـم شـوراي کشـاورزي و کمیتـه       2
  هاي فنی و پژوهشی  

ــتان  شهرسـ
10  دزفول

52
0

/
17/

10/
21  

24/9/
90  

2/7/
87  

1/7/
88  
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عضو جلسـات ترویجـی و انتقـال یافتـه       3
  هاي تحقیقاتی

  خوزستان

90
92

/1/آ/
10

3
  

26/9/
90  

2/7/
87  

1/7/
88  

عضو ستاد فنی تولیدات گیاهی، کمیتـه    4
  فنی بذر

  خوزستان

65
74

/1/
10

4
  

26/9/
90  

1/7/
87  

1/7/
88  

ــا   -2 ــدیریت جهـ ــین مـ ــناس معـ د کارشـ
  کشاورزي شهرستان اندیمشک

حوزه عمـل  
35  مدیریت

75
/

14/
12  22/4/

88  

9/
ون  86
کن

  

عضــو کمیتــه اجرائــی محصــول ســالم و   4
  ارگانیک 

ســــــازمان 
جهــــــــاد 
کشـــاورزي  
ــتان  اســـــ
  خوزستان

39
46

/
14/

12  

5/5/
88  

ون  88
کن

  

تهیه و تولیـد برنامـه رادیـویی مـدیریت       1
  آبیاري در مزرعه

  خوزستان

74
94

/1/د/
10

3
  

4/9/
88  

21/7/
88  

  

تهیــه و تولیــد برنامــه رادیــویی آبیــاري   2
  تحت فشار

  خوزستان

11
39

8
1/د/

/
10

3
  

8/
12/

88  

88  

  

جشنواره ملی ترویج وتو.سعه محصوالت   1
  سالم و ارگانیک

      خوزستان

من
به

13
90

  

  

      تهران  فن بازار کشاورزي  2

ند 
ــف
ـــ
ســ
ا

13
90

  

  

ــد     5 ــنواره تولی ــین جش ــه اول ــو کمیت عض
  محصول سالم

ســــــازمان 
 جهــــــــاد
کشـــاورزي  
ــتان  اســـــ
  خوزستان

51
27

/
14/

12  

2/
11/

89    

  

عضو کمیتـه فنـی و فنـاوري کشـاورزي       6
  حفاظتی

ســــــازمان 
جهــــــــاد 
کشـــاورزي  
ــتان  اســـــ
  خوزستان

31
6

/
14/

12  

8/2/
90  
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 سایر همکاري هاي علمی:
  دزفول-، مرکز تحقیقات کشاورزي صفی آبادهیئت تحریریه گاهنامه علمی خبري برگ سبز -
مینار آب کشاورزي وچالش هاي آینده، مرکز تحقیقات کشاورزي سدبیر علمی و مجري  -

  1383صفی آباد، دي ماه 
فنی و چاپ مجموعه مقاالت سمینار آب کشاورزي  –طرح ، صفحه آرائی ، ویرایش علمی  -

  1383وچالش هاي آینده، مرکز تحقیقات کشاورزي صفی آباد، دي ماه 
قیقات کشاورزي صفی آباد، مرکز تح، علوفهملی همایش هماهنگ کننده و مجري  -

  1387اردیبهشت 
عضو کمیته علمی و داوري مقاالت همایش ملی آب، خاك و مکانیزاسیون کشاورزي  -

 88اسفند  -دانشگاه آزاد اسالمی دزفول 

  علمی و پژوهشی مجالت مختلف داخلیعضو کمیته علمی و داوري مقاالت  -
  

 
 


