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-2نبی اله اکبری ،احمد جاللیان ،ناصر هنرجو،علی رضایی نژاد1390
اثرات دراز مدت کشت برنج ،باغ ،تناوب برنج ،آیش بروی کیفیت خاک درسری

زاینده رود زرین شهراصفهان ،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایرن ،تخریب خاک و
مدیریت پایداراراضی  12.لغایت 114شهریور  1390در دانشگاه تبریز ،صفحه 1تا5
-3زهرا کاظمی  ،احمد جاللیان ،ناصر هنرجو،علی رضایی نژاد 1389
اثر کشت برنج بربرخی از خصوصیات شیمیایی خاک درمنطقه لنجان در استان اصفهان.
دومین همایش منطقه ای ایده های نوین در کشاورزی پایدار،دانشگاه آزاد اسالمی واحدبروجرد ،مهرماه
1389

زمینه های پژوهشی:
مرکز تحقیقات بیابان زایی و بیابان زدایی و مبارزه با ریزگردها
همکار ی در همایشهای مختلف در دانشگاه ونمایشگاه بین المللی کشاورزی
همکاری در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
نماینده انجمن علوم خاک ایران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

همکاری در طرح های تحقیقاتی
-1اثرطوالنی مدت کشت برنج برخصوصیات فیزیکی ،مینرالوژیکی،مورفولوژیکی و میکرومورفولوزیکی
خاکها درمنطقه ی اصفهان ( مجری طرح دکتر احمد جاللیان)
-2اثرات کاربرد دراز مدت کودهای آلی برویژگیهای فیزیک وشیمیایی وزیستی خاک مزرعه دانشکده
کشاورزی در خاتون آباد –فاز اول(مجری طرح دکتر محمود کلباسی)

اثرات کاربرد دراز مدت کودهای آلی برویژگیهای فیزیک وشیمیایی وزیستی خاک مزرعه دانشکده کشاورزی
در خاتون آباد –فاز دوم(مجری طرح دکتر محمود کلباسی)
-3طرح آلودگی خاک وآب فوالد مبارکه (دکتر مهران هودجی)
 -4طرح آلودگی خاک وآب ذوب آهن (دکتر مهران هودجی)
-5چگونگی تحول و تکامل خاک های شور و سدیمی و تعیین تناسب  ،مدیریت ،اصالح و محدودیت های
آنها جهت کشاورزی در مزرعه کشت و دامداری فوکا ( مجری طرح دکتر احمد جاللیان)
-6رابطه بین سطوح ژیومرفولوژی و نوع خاک در زیر حوزه تاالب گاوخونی و تأثیر آنها بر ریزگردها (
مجری طرح دکتر احمد جاللیان)
 -7بررسی تحول و تکامل خاک ها و تعیین قابلیت ها و محدودیت های خاک های فضای سبز شهر
بهارستان ( مجری طرح دکتر احمد جاللیان)
 -8بررسی اثرات زیست محیطی خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی ( مجری طرح دکتر احمد جاللیان)
 -9رابطه بین پوشش گیاهی ،خصوصیات خاک وتوپوگرافی در منطقه حفاطت شده قمیشلو (مجریان طرح
دکتر احمد جاللیان و دکتر فروغ مرتضایی نژاد)
-10جداسازی و شناسایی باکتریهای متحمل به شوری از خاکهای شور استان اضفهان (مجری طرح دکتر
ژیال بهارلویی)

طرح های انجام شده در خارج دانشگاه
-1مطالعه وارزیابی خاک وآب منطقه قلعه شور(شرکت مرزسبزاسپادانا)1387
-2گزارش آنالیزکامل ده نمونه خاک همراه با تفسیر وتوصیه کامل (شرکت مرز سبز اسپادانا )1388
 -3گزارش آنالیزکامل دو نمونه خاک همراه با تفسیر وتوصیه کامل (شرکت مرز سبز اسپادانا )1388

-4گزارش آنالیز دو نمونه آب وتوصیه ها (شرکت مرز سبز اسپادانا)1389
-5گزارش آنالیز کامل یک نمونه خاک (شرکت مرز سبز اسپادانا )1389
-6گزارش آنالیزکامل یک نمونه خاک ویک نمونه آب وشوری یک نمونه آب وخاک مربوط به گلخانه
وتفسیر وتوصیه ها (شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
-7گزارش نمونه آب وخاک مربوط به گلخانه وتفسیروتوصیه ها (شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
-8گزارش آنالیز کامل یک نمونه خاک ویک نمونه
آب مربوط به گیاهان دارویی همراه با تفسیر وتوصیه کامل (شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
 -9گزارش آنالیزکامل هفت نمونه خاک مربوط به گیاهان دارویی (شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
-10آنالیز وتفسیر وبهسازی کامل آب وخاک وکشت درختان وگیاهان باغ مرق
(شرکت مرزسبزاسپادانا1389
-11آنالیز دو نمونه آب ودوازده نمونه خاک به همراه توصیه کامل مزرعه منطقه دشتی
(شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
-12مطالعه وارزیابی خاک وآب منطقه شهرکرد (خوی) (شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
-13مطالعه وارزیابی خاک وآب دانشگاه آزاداسالمی واحد هرند (شرکت مرزسبزاسپادانا)1388
-14گزارش آنالیز کامل سه نمونه خاک وچهار نمونه آب همراه با تفسیر وتوصیه کامل (شرکت مرز سبز
اسپادانا )1390
-15گزارش آنالیز کامل سه نمونه خاک ودو نمونه آب وشوری یک نمونه آب وخاک مربوط به گلخانه
وتفسیر وتوصیه ها (شرکت مرزسبزاسپادانا)1389
 -16همکاری با شرکت پارساب وابسته به منابع طبیعی

همکاری در پایان نامه ها
الف)پایان نامه دکتری
-1نقش قرق ،اقلیم وپوشش گیاهی درکنترل برخی شاخص های کیفیت خاک وذخیره کربن در بخشی از
زاگرس مرکزی (رساله دکتری خاکشناسی محسن شکل آبادی)
-2چگونگی تکوین وتکامل خاک ها در لندفرم های مختلف ومنشایابی رسوبات فرسایش یافته بادی در
منطقه شرق اصفهان (رساله دکتری خاکشناسی حمیدرضا کریم زاده)
-3مدل سازی تغییرات کالس خاکها با استفاده از تکنیک های مختلف در منطقه شهرکرد
(عباس الماسی کندری)
-4همکاری در رساله دکتر ناصر هنرجومربوط دانشگاه علوم وتحقیقات واحد تهران
 -5ارزیابی تخریب اراضی در حوضه آبخیز مارمه ،استان فارس (حسن امینی جهرمی)
-6بررسی خصوصیات فیزیکی ،ژیوشیمیایی و مینرالوژیکی زیرحوزه تاالب گاوخونی و تأثیر آن بر تولید
ریزگردها(بهاره آقاسی)-طرح تحقیقاتی
 -7به منظور ارزیابی و مدیریت منابع اراضی توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر پایه GIS,RS
بخش مرکزی شهرستان آمل (زینب مداحی).
ب)پایان نامه کارشناسی ارشد
-1بررسی دالیل رشد نامطلوب گیاهان فضای سبز در ب شخش شرقی پارک فدک منطقه فضای سبز شهر
اصفهان (فرح جعفرپیشه)
-2نقشه برداری وارزیابی کیفی تناسب اراضی خاکهای شرق شهر اصفهان جهت کشت درخت زیتون (امیر
کریمی)

—3ارزیایی کیفی تناسب اراضی خاک های منطقه گربایگان فسا(ایستگاه کوثر)جهت کشت درخت خرما
وزیتون (حامدآذری مقدم)
-4ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتع به روش ککم با استفاده از  GISدربخشی وحوزه آبخیز سد قره آغاج
سمیرم (محمد سلطانی )
-6رابطه بین پوشش گیاهی ،خصوصیات خاک وتوپوگرافی در منطقه حفاطت شده قمیشلو (محمد همایون)
_طرح ملی تحقیقاتی
-7مقایسه برخی ازشاخص های کیفیت خاک درانواع کاربری های راضی در بخشی از حوزه آبخیز قره آغاج
در استان اصفهان (بهاره آقاسی)
-8تاثیر دراز مدت کشت برنج برخصوصیات فیزیکی ،کانی شناسی ،مورفولوژیکی و میکرومورفولوزیکی
خاک درمنطقه اصفهان (زهرا کاظمی) -طرح تحقیقاتی
-9اثر فرسایش برهدررفت کربن آلی-نیتروژن وفسفر با استفاده از باران ساز مصنوعی در حوزه آبخیز سد
قره آغاج (نغمه سعادت)
-10چگونگی تشکیل وتحول افق پتروجیبسیک در منطقه شرق اصفهان (امید یزدی سجادیه)
-11بررسی تشکیل وتکامل خاک ورتی سول وارتباط آنها با توپوگرافی در منطقه کوهرنگ (آرمان حبیبی
فتح آبادی)
- 12چگونگی تحول وتکامل خاکهای دامنه ای اراضی زرین شهر-دیزیچه (آسیه موسوی)
-13ارزیابی کیفی وکمی تناسب منط اراضی بخشی از منطقه دشت مهیار اصفهان (سولماز شکوری اصل)
 - 14ارزیابی اراضی جهت توسعه پایدارفضای سبز شهری منطقه شاهین شهر(شیما معصومی)
-15اثرات دراز مدت کشت برنج ،گندم ،تناوب برنج ،بر روی تکوین وتکامل خاک ها ومقایسه خصوصیات
مینرالوژیکی آنها در منطقه زرین شهر (نبی اله اکبری) -طرح تحقیقاتی

-16بررسی کانی های رسی وبرخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک های فضای سبزپارک الله (الناز
جاویز) -طرح تحقیقاتی
-17ارزیابی غلظت برخی از فلزات درخاک وشماری از گونه های گیاهی در یک منطقه صنعتی با بهره گیری
از تکینیک زیست ردیابی (میترا عطاآبادی) -طرح تحقیقاتی
-18اثرکاربرد سه کود آلی ویک ترکیب کود شیمیایی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک وجذب عناصر
غذایی بوسیله ذرت(فرهاد محمدی ) -طرح تحقیقاتی
-19اثر کاربرد دوساله کمپوست زباله ،لجن فاضالب وکود گاوی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک
وجذب عناصر غذایی و سنگین بوسیله ذرت (زهرا مکه ای) -طرح تحقیقاتی
-20آلودگی رسوبات زاینده رود به عناصر سنگین وفسفر در محدوده شهر اصفهان (منیره زمانی دهکردی)
-21چگونگی تحول وتکامل خاک های بخشی از منطقه فضای سبز شهر بهارستان وتعیین قابلیت و
محدودیتهای آن ها برای فضای سبز(مائده همیم) -طرح تحقیقاتی
-22بررسی تغییرات فیزیکی – شیمیایی خاک در اثر قرق دراز مدت در منطقه قرق شده دره فراعون در
استان لرستان(سمیه سرلک)
-23بررسی کانی شناسی رس و تعییت محدودیت ها و پتانسیل های خاک های بخشی از منطقه فضای سبز
شهر بهارستان(دیزل)(الهه امیدی) -طرح تحقیقاتی
 -24بررسی علل رشد گیاه تاغ در بخشی از متطقه سگزی اصفهان و عدم رشد آن در اراضی مجاوربا توجه
به خصوصیات خاک (امین مجیری)
 -25تاثیر کاربردهای مختلف بر کیفیت خاک در ابرقو (سمانه ریاصی هراتمه).
 -26بررسی تحول و تکامل خاک ها و تعیین قابلیت ها و محدودیت های آنها برای بخشی از فضای سبز
شهر بهارستان(.مسیحا کلیشادی)  -طرح تحقیقاتی

 -27بررسی تحول و تکامل خاک ها و تعیین قابلیت ها و محدودیت های خاک های منطقه دریاچه زیتون
فضای سبز شهر بهارستان(.آریادخت ماهشانیان اصفهانی)  -طرح تحقیقاتی
 -28چگونگی تحول وتکامل خاک های شور و سدیمی و تعیین تناسب و محدودیت های آنها جهت
کشاورزی واقع در منطقه دو و چهار فوکا (سحاب شکرچیان چالشتری) - .طرح تحقیقاتی
-29پهنه بندی برخی از شاخص های حاصلخیزی خاک با استفاذه از مدل کریجینگ و  IDWدر منطقه زیار
-30چگونگی تحول و تکامل خاک های شور وسدیمی و تعیین تناسب و محدودیت های آنها جهت
کشاورزی در منطقه یک فوکا(شبنم آزادی پور) - .طرح تحقیقاتی
-31مدیریت واصالح خاک های شور و قلیا مزرعه چهار فوکا (مینا علیجانی حوض ماهی) - .طرح تحقیقاتی
کلیه پایان نامه های صنایع غذایی و باغبانی و خاکشناسی و محیط زیست کارشناسی ارشد و دکتری به
عنوان کارشناس پژوهشی
ج)پروژه های کارشناسی
 -1مقایسه کیفیت خاک در 4کاربری در حوزه آبخیز قره آغاج (مطهره سجادی فرد)
-2مطالعات خاکشناسی وتناسب اراضی منطقه خاتون آباد (فرزانه حسینی ،صدیقه دادبخش)
همکاری در تمامی پایان نامه های دانشکده کشاورزی و در تمامی رشته ها و گرایشها به عنوان کارشناسی
پژوهشی

دروس تدریس شده
آزمایشگاه های دروس فرسایش و حفاظت خاک ،تهیه و شناسایی نقشه خاکها ،ارزیابی خاک و اراضی
،پیدایش ورده بندی خاک  ،آبخیزداری ،عکس هوایی ،خاکشناسی عمومی ،مساحی و نقشه برداری کارشناسی
آزمایشگاه های دروس پیدایش و رده بندی تکمیلی ،حفاظت آب و خاک تکمیلی (کارشناسی ارشد )

آزمایشگاه های درس تناسب کمی اراضی و ارزیابی دکتری ،کانیهای رسی و مرفولوژی خاک ( دکتری )
عملیات درس نقشه برداری با گروه معماری و شهرسازی
کارشناس کارگاه عملی پرورش اسب
تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور به عنوان مدرس و کارشناس درس های حفاظت آب و خاک
 ،ارزیابی خاکها و اراضی  ،پیدایش و رده بندی خاک ها

جزوات نوشته شده
-1نوشتن جزوه تهیه وشناسایی نقشه خاکها
-2نوشتن جزوه خالصه دفتر راهنمای تشریح خاک و توصیف اجزای کارت تشریح پروفیل خاک
-3نوشتن جزوه خالصه کاربا  Arc GISدر کشاورزی
-4نوشتن جزوه ارزیابی خاکها واراضی همراه با پروفیل
 -5نوشتن جزوه عکس های هوایی
 -6نوشتن جزوه حفاظت خاک وآب
 -7نوشتن جزوه آزمایشات خاکشناسی

ترجمه هاو کتاب ها
-1ترجمه

)field Book of Describeing and sampling soil (1998

-2ترجمه قسمت آخر کلید تاکسونومی  2010ازصفحه 315-322

 -3همکاری در تألیف کتاب اسب چاپ دانشگاه صنعتی اصفهان (مولفان :دکتر یحیی رضایی نژاد و دکتر
محمد تقی ابراهیم پور

سوابق اجرایی
-1مسئول مزرعه و دامداری زردنجان
 -2پرورش و اصالح اسب اصیل ایران نژادهای دره شوری و کرد و عرب و ترکمن (در حال حاضر عرب)
(مالک وتولید)
 -3عضو هئیت مدیره و رئیس کمیسیون تبارنامه کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی
 -4مدیر اجرایی و رئیس تبارنامه مسابقات زیبایی اصفهان از سال  1386تا کنون
 -5موسس ومسئول تبارنامه و اصالح نژاد و مدیر فنی مرکز پرورش اسب اصیل شهرسب
-6مدیر عامل و موسس و عضو هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی الماس دشت اسپادانا
 -7مدیر عامل و موسس و عضو هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی مرز سبز اسپادانا

