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 سوابق تحصیلی

 1374آبیاری، دانشگاه شیراز، لیسانس، مهندسی 

 1376، تربیت مدرسدانشگاه  فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی،

 1390اهواز،شهید چمران دانشگاه  آبیاری و زهکشی، دکتری،

 سوابق شغلی

 از سال ،دزفول، صفی آبادو منابع طبیعی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی  عضو هیات علمی،
 تا کنون 1377

 سوابق تدریس
 90تا  78 تحصیلی اول سال سالنیم از  ،مرکز آموزش کشاورزی دزفول ،، فوق دیپلمزهکشی و اصالح اراضی 

 90تا  78 تحصیلی اول سال سالنیم از  ،مرکز آموزش کشاورزی دزفول ،فوق دیپلم ،آبیاری عمومی 
 90تا  87 تحصیلی اول سال سالنیم از  ،مرکز آموزش کشاورزی دزفول ،،لیسانسبرنامه ریزی آبیاری 
 91تا  87 تحصیلی اول سال سالنیم از  ،مرکز آموزش کشاورزی دزفول ،لیسانس، ارزیابی جامع شبکه های آبیاری 
 91تا  89 سال دومتحصیلی  سالنیم از  ،مرکز آموزش کشاورزی دزفول ،لیسانس ،طراحی سیستم های آبیاری 
  ،91تا  89 سال اولتحصیلی  سالنیم از  ،مرکز آموزش کشاورزی دزفول ،لیسانسزبان تخصصی 
 91 اولتحصیلی  سالنیم ، فوق لیسانس مکانیزاسیون، دانشگاه آزاد واحد دزفول ریاضیات تکمیلی 

 
 

 پژوهشی -چاپ شده در مجالت علمی مقاله های 

بررسي ويژگیهاي هیدرولیكي لوله هاي تراوا. مجله پژوهشي علوم خاك و . 1379،م. و میرلطیفی، س.م.خرمیان .1
 2،شماره14آب،جلد

بررسي اثر كم آبیاري به روش جويچه اي يك در میان بر عملكرد ذرت دانه اي در شمال خوزستان. . 1381،م. خرمیان .2
 11، شماره 3،جلد1381تحقیقات مهندسي كشاورزي،تابستان مجله 

بررسي كمیت و كیفیت . 1385 ،م. و فتحاهلل طالقانی،د.خرمیانسروش زاده، ع.،آقا علیخانی، م.،  حسین پور،م. .3
 22مجله علمي پژوهشي چغندرقند جلد  .محصول چغندرقند در دو روش آبیاري نشتي و میكرو در شمال خوزستان

 . 1شماره

تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی . 1385،م. خرمیان ین پور،م. سروش زاده، ع.،آقا علیخانی، م.، فتح هللا طالقانی،د. وحس .4
 . 2شماره 22مصرف آب و عملکرد چغندرقند پاییزه. مجله علمي پژوهشي چغندرقند جلد 

ردیف های کاشت بر عملکرد بذر یونجه  . تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله1387،م. و شوشی دزفولی ا.ع. خرمیان .5
 2، شماره24پژوهشی نهال و بذر جلد-در شمال خوزستان. نشریه علمی

. اثر الگوی کاشت و مصرف علف کش بر جمعیت علف های 1389. .م خرمیان، زند،ا.، برزگری،م. و ،دبیرگانی قنبری .6
 .1شماره  12جلد -علوم زراعی ایران. مجله 704هرز، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب ذرت سینگل کراس 

اثر شیوه خاک ورزی و مقادیر مختلف کود . 1390 ،برومندنسب،س.، عباسی، ف. و اشرفی زاده،س.ر.، م.خرمیان .7
 2، شماره12جلد  -نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات  .1390ف. و اشرفی زاده،س.ر.  ، م.،برومندنسب،س.، عباسی،خرمیان .8
 2شماره  -42دوره  -در خاک و عملکرد ذرت. مجله تحقیقات خاک و آب ایران

ارزیابی میزان  .1391 م.خرمیان،،سلطانی تودشکی،ع.ر.،کیانی،ع.، زارعی،ق.،شاهین رخسار،پ. و عباسی،ف. .9
های تهران، برداري از منابع آب و خاك )مطالعه موردی در استانهوضعیت و نحوه بهر آگاهي کشاورزان و تحلیل

 3شماره  43-2خوزستان، مازندران و گلستان(. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ، دوره 



کارایی مصرف آب  . بررسی تاثیر آبیاری بارانی قرقره ای بر عملکرد علوفه و1391شی دزفولی،ا. ع. و،م. شخرمیان .10
 15یونجه در خوزستان. فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی،سال چهارم، شماره 

اثر کوتاه مدت بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم بر ویژگی . 1391 م. و خادم الرسول.خرمیان،صیاد،غ.،زاده رییسی .11
مجله علمی کشاورزی(، جلد  های هیدرولیکی خاک لوم رسی سیلتی در پتانسیل های مختلف آب. مهندسی زراعی)

 1،شماره 35

حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود .1391م.خرمیان،سروش،ن.،صیاد،غ. معزی و  .12
 .2،شماره 34مهندسی زراعی) مجله علمی کشاورزی(، جلد  .اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان

اثر بی خاکورزی ،تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک .1393اشرفی زاده،س.ر. ، م.،برومندنسب،س.، و خرمیان .13
 .1شماره 28و عملکرد ذرت در شمال خوزستان. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 

. تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی و فیزیک خاک در 1393م. خرمیان،باقری،م.، ایزدپناه،ز. برومند نسب،س. و  .14
 .8جلد  4روش های مختلف خاک ورزی در شمال استان خوزستان. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 

. شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم 1393، م.،برومندنسب،س.، عباسی، ف. و اشرفی زاده،س.ر. خرمیان .15
 .2شماره 37. مجله مهندسی زراعی. جلد LEACHNدر خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل 

. اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در شمال استان خوزستان. 1394. خرمیان،م .16
 .2شماره 38مجله علوم و مهندسی آبیاری. جلد 

 .تبدیل آبیاری سطحی به سامنه های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر عملکرد درختان مرکبات) مطالعه1394. خرمیان،م .17
 .5شماره،  29موردی: منطقه شمال خوزستان(. نشریه آب و خاک، جلد 

. تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع خاک و 1395.خرمیان،مباقری،م.، ایزدپناه،ز. برومند نسب،س. و  .18
علوم و مجله مقایسه دو روش اندازه گیری آنها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه در شمال استان خوزستان. 

 2شماره 39مهندسی آبیاری. جلد 

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و مصرف کودهای پتاسه و روی بر عملکرد و کارایی  .1395. و سلیم پور،س. خرمیان،م .19
 .1، جلد 39مصرف آب گندم در شمال خوزستان. مجله مهندسی زراعی ،دوره 

و بهینه سازی آب آبیاری کشت پاییزه چغندرقند بر اساس توابع تولید و هزینه در 1395حسین پور،م.  و  .خرمیان، م .20
 .95-106، صفحات 3شماره 39علوم و مهندسی آبیاری. جلد مجله  شمال استان خوزستان.

21.  

 ترویجیچاپ شده در مجالت علمی  مقاالت 
 

 54،شماره 1379آبیاري با آب شور منافع و زیان های زیست محیطی. ماهنامه آب،خاك،ماشین،سال خرمیان،م.  .1
 52،شماره 1380مروري بر تحقیقات آبیاري قطره اي نیشكر. ماهنامه شكر شكن،سال  خرمیان،م. .2
ژنوتیپهاي مختلف آن تحت شرايط خاك و آب سديمي. ماهنامه شكرشكن،سال خرمیان،م. عملكرد نیشكر و  .3

 56،شماره1380
 80،شماره 1382خرمیان،م. شناساندن راندمان جامع آبیاري در مديريت آبیاري مزرعه. ماهنامه شكرشكن،سال  .4
 169شماره1385خرمیان،م. تاثیر عوامل مختلف بر بذرگیری یونجه در مزارع یونجه بذری. زیتون تیرماه  .5
 172شماره 1385خرمیان،م. آبیاری قطره ای زیرسطحی، مسائل و راه حل ها. زیتون آذرماه  .6
 15خرمیان،م. برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه در خوزستان. کارون سبز سال پنجم شماره  .7
 15اثر تناوب زراعی و مدیریت خاکورزی بر عملکرد ذرت دانه ای. کارون سبز سال پنجم شماره  خرمیان،م. .8
 88زمستان  – 5. برگ سبز شماره خرمیان،م. اثرات کم خاکورزی بر رشد و عملکرد ذرت .9

 88زمستان  – 5خرمیان،م. راهکارهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی. برگ سبز شماره  .10

 

 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 کنفرانس های داخلی
 

بررسي برخي از خصوصیات هیدرولیكي لوله هاي تراوا. هفتمین سمینار سراسري  . 1378و میرلطیفی س.م.  خرمیان .1
 1378آبیاري و كاهش تبخیر،كرمان،اسفند 

ملي بررسي . بررسي امكان اعمال روش كم آبیاري و تاثیر آن بر عملكرد ذرت دانه اي. اولین كنفرانس 1380. خرمیان،م .2
 .1380راهكارهاي مقابله با بحران آب،دانشگاه زابل،اسفند 

در شرايط آبیاري جويچه اي يك در میان در شمال  704. بررسي روند رشد و عملكرد ذرت دانه اي رقم 1381 خرمیان م. .3
 .1381خوزستان. هفتمین كنگره علوم زراعت،كرج،شهريور

ر تنش آبي و فاصله رديف بر عملكرد كمي و كیفي بذر يونجه رقم بغدادي . تاثی1382شوشی دزفولی ا.ع. و  خرمیان م. .4
 1382در خوزستان. هشتمین كنگره علوم خاك ايران،دانشگاه گیالن،شهريور 

. بررسي كمیت و كیفیت محصول چغندر قند در دو سیستم آبیاري نشتي و میكرو در 1382و حسین پور م.  خرمیان،م. .5
 1382همايش منطقه اي آبیاري و زهكشي استان خوزستان،اهواز،دي  منطقه شمال خوزستان. سومین

. اثر رژيم آبیاري و فاصله رديف بر عملكرد بذر يونجه بغدادي در شمال  1384شوشی دزفولی ا.ع.و  خرمیان م. .6
 .84گیاهان علوفه اي كشور،دانشكده كشاورزي كرج،مرداد  خوزستان. اولین همايش ملي



 کنفرانس های خارجی

 
1- Heydari, N., A. Mamanpoush, M. A. Shahrokhnia,M. Khorramian, M.Karimi. 2007. Potentials and obstacles on 

irrigation management transfer.10th International Seminar on   Participatory Irrigation Management Tehran-

Iran.May 2-5, 2007. 

 
 
 

 اجرا شده پروژه های تحقیقاتی

تا  1377.  مجری .بررسي امكان اعمال روش كم آبیاري و تاثیر آن بر عملكرد ذرت دانه اي در شمال خوزستان .1
 728/82ثبتشماره  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. .1378

 .1379تا  1378. همکاربررسی نوع عمل ژن های مقاومت به خشکی در ذرت به روش دی آلل کراس. .2
. 1383تا  1380.  مسئول مجری . رژيم آبیاري و فاصله رديف بر عملكرد بذر يونجه رقم بغدادي در شمال خوزستانتاثیر  .3

 .28/85 .فنی و مهندسی کشاورزیموسسه تحقیقات 
موسسه تحقیقات فنی و  .1382تا  1380.  مسئول مجری .ارزيابي دو روش آبیاري قطره اي زير سطحي گوجه فرنگی .4

 .694/83.  مهندسی کشاورزی
تا  1382.همکارمطالعه اثرات الگوهای مختلف کاشت و مصرف علفکش بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت دانه ای.  .5

1384. 
 .1384تا  1383. همکارذرت نسبتا متحمل به تنش خشکی.  S4بررسی و خود گشنی الینهای  .6
موسسه  .1383تا  1381.  مجری .چغندر قند در دو سیستم آبیاري نشتي و میكرو بررسي كمیت وكیفیت محصول .7

 .892/85. شماره ثبت: تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
. تا 1383. همکاربررسی تحمل به خشکی ارقام و الینهای گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم گرم.  .8

1384. 
. همکار های پیشرفته گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد در اقلیم گرم کشوربررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ  .9

 .1384. تا 1383
 .1387تا  1383. همکارواکنش چغندرقند پاییزه به بارندگی آبیاری های اوایل و اواخر فصل در منطقه دزفول.  .10
ي و كیفي مركبات در شمال تبديل روش آبیاري سطحي به روشهاي آبیاري تحت فشار و تأثیر آن بر خصوصیات كم .11

 .455/87شماره ثبت: .1386تا  1382.  مجری.  . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خوزستان

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  .1385تا  1384.  مجرینقش مشاركت آب بران در مديريت شبكه هاي آبیاري. .12
 .1113/88ثبت.  کشاورزی

 میكرو و آبیاري جويچه اي بر عملكرد كمي و كیفي دو رقم هندوانه در خوزستانبررسي اثر سطوح مختلف آبیاري  .13
 .1516/87. شماره ثبت:1387تا  1384.  مجری.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و خاک ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و راهکارهای .14
. 1390تا  1388.  مجری.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان

 1565/89شماره ثبت:
 بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب، کود نیتروژن و روش خاکورزی بر حرکت آب و نیترات در خاک و عملکرد ذرت دانه ای. .15

 . شماره ثبت:1391تا  1388.  مسئول مجری.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
ذرت در روش خاک ورزی مرسوم و بی  -بررسی هیدرولیک آبیاری سطحی و بهره وری آب آبیاری در تناوب گندم .16

 . شماره ثبت:1391تا  1388.  مسئول مجری.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خاکورزی.
17.  

 

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

بررسی کارایی مصرف آب آبیاری و سازگاری ارقام مختلف گندم نان در روش های مختلف خاک ورزی در شمال استان  .1
 .مجری مسئولخوزستان، 

مجری اثر آبیاری قطره ای و بی خاک ورزی بر عملکرد و بهره وری آب آبیاری سه هیبرید ذرت در شمال استان خوزستان،  .2
 .مسئول

طرح ی و زهکشی میاناب شوشتر. ربررسی امکان توسعه چغندرقند پاییزه تحت مدیریت های مختلف آبیاری در شبکه آبیا .3
 .مجریتحقیقی ترویجی،

 .مجریارزیابی بهره وری آب آبیاری و اقتصادی ارقام گندم در شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر.  .4
 .مجری منطقه ای، ت علوفه ای()لوبیا و ذرتعیین آب مصرفی محصوالت کشاورزی .5
6.  

 
 جینشریات فنی و تروی

سازمان جهاد نشریه فنی،دستورالعمل نصب و اندازه گیری آب آبیاری با استفاده از انواع فلوم. . 1389. خرمیان،م. و معیری، م. 1
 کشاورزی استان خوزستان.



. دستورالعمل محاسبه تبخیر و تعرق، حجم آب مصرفی و بهره وری آب آبیاری گندم با استفاده از نرم افزار 1390. خرمیان،م. 2

 سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان. ،نشریه فنیاکسل. 

سازمان جهاد نشریه فنی، بهره برداری بهینه از پساب ها در آبیاری اراضی کشاورزی.  .1391. خرمیان، م. و میرزاشاهی،ک. 3
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