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  خالصه شرح حال (رزومه):

 فقره ترجمه) 1فقره تالیف و  8فقره کتاب در خصوص موضوعات پسته ( 9 تالیف و ترجمه )1

 کارانهتترویجی در خصوص مشکالت پس فنی و علمی فقره نشریه علمی 10ف تالی )2

 هاي پژوهشی انجام شده در زمینه آبیاري و تغذیه درختان پستهفقره گزارش نهایی از طرح 35ارائه  )3

 )ISIفقره  2فقره داخلی و  13پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی ( فقره مقاله علمی 15چاپ  )4

 فقره خارجی) 10فقره داخلی و  28المللی (و بین داخلیهاي معتبر مقاله در کنفرانس فقره 38ارائه  )5

 تحلیلی در نشریات معتبر داخلی ترویجی و علمی  فقره مقاله علمی 29چاپ  )6

 هاي مختلففقره کارگاه آموزشی براي کارشناسان و باغداران، در زمینه 36برگزاري و تدریس در  )7

 ها و روز مزرعه براي کارشناسان و مروجان کشاورزيهفته انتقال یافته فقره سخنرانی در 7ارائه  )8

 فقره تقدیرنامه از مسئولین وزارت جهاد کشاورزي 12دریافت  )9

 .1396و پژوهشگر برتر سازمان در سال  1383انتخاب به عنوان محقق نمونه آبیاري در سال  )10

 شناسی کشاورزي در دانشگاه ولیعصر رفسنجان.اقلیم تدریس دروس آبیاري عمومی، رابطه آب و خاك و گیاه و هوا و )11

 .پژوهشکده پسته) در 1390- 1392) و آبیاري و تغذیه (1388هاي مهندسی تولید (سال ریاست بخش )12

  

   وضعیت تحصیلی :

  محل اخذ مدرك  تحصیلیدوره   گرایش تحصیلی  رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی

  دشاهرو  1359- 70  ریاضی فیزیک  ریاضی فیزیک  دیپلم

  دانشگاه تبریز  1370- 74  آبیاري  کشاورزي  لیسانس

  دانشگاه تهران  1378- 80  آبیاري و زهکشی  کشاورزي  فوق لیسانس

  دانشگاه فردوسی مشهد  1391- 95  آبیاري و زهکشی  کشاورزي  دکتري



  تجربیات تحقیقاتی: 

  آب. هاي پسته جهت کاهش مصرفهاي آبیاري سنتی در باغمطالعه جهت بهبود و اصالح روش )1

  هاي پسته.هاي مختلف آبیاري در باغمقایسه سیستم )2

 اي زیرسطحی.هاي پسته، باالخص آبیاري قطرههاي آبیاري تحت فشار در باغمطالعه عملکرد سیستم )3

 هاي نوین آبیاري جهت کاهش اثرات شوري آب و خاك بر درختان پسته.مطالعه بر روي تکنولوژي )4

 ها.فات تبخیر نظیر استفاده از مالچمطالعه در خصوص راهکارهاي کاهش تل )5

 هاي خشکی، شوري، سمیت برخی از عناصر و ...هاي مختلف پسته به تنشمطالعه در خصوص مقاومت پایه )6

  هاي پلیکاي سوراخدار و ...فشار زیرسطحی نظیر لولههاي آبیاري کممطالعه در خصوص سیتم )7

  

  انتشارات:

  :و دستنامه کتاب  )أ

نـژاد،  پور، علی.، امامی، یحیی.، مـرادي، محمـد.، صـالحی، فرامـرز.، حیـدري     آباديناهی، بهمن.، تاججوانشاه، امان اله.، پ )1

ها، فاطمه.، مهرنژاد، محمد رضا.، بصیرت، مهدي.، هاشمی راد، حمیـد.، محمـدي،   پور، علی.، میرداماديعلی.، اسماعیل

 تقـویم مـدیریت بـاغ پسـته.    . 1382ی، احمد. فرد، سید جواد.، صداقتی، ناصر و شاکر اردکانامیر حسین.، حسینی

  صفحه. 112. پژوهشکده پسته

آبـادي،  آبـادي، حسـین.، حقـدل، معصـومه. و عبـدالهی عـزت      پور، علی.، حکـم آباديصداقتی، ناصر.، شیبانی، زهرا.، تاج )2

  صفحه. 566انتشارات سروا.  راهنماي تولید پسته.. 1388محمد. 

نویسـندگان فصـل دوم:    سند راهبردي تحقیقات پسته ایران.. 1389ناصـر.  محمدي محمدآبادي، اکبر و صداقتی،  )3

 صفحه. 552آب. انتشارات جمهوري. 

تشخیص عوامل خسارتزاي محیطی . 1390پور کرمانی، منصور. آبادي، اکبر و مؤذنصداقتی، ناصر.، محمدي محمد )4

 صفحه. 295زش و ترویج کشاورزي، نویسندگان فصل پنجم. انتشارات آموو غیر محیطی وارده به محصول پسته. 

پـور، علـی.، جوانشـاه، امـان الـه.،      آبـادي پور، علی.، امامی، سید یحیی.، بصیرت، مهدي.، پنـاهی، بهمـن.، تـاج   اسماعیل )5

، مهـدي.،  یفرد، سید جواد.، حقدل، معصومه.، شاکر اردکانی، احمد.، صداقتی، ناصر.، عشقآبادي، حسین.، حسینیحکم

اشت، داشت، کراهنماي پسته (. 1395. راد، حمیدحسنی، علی.، محمدي، امیر حسین و هاشمیعنقایی، حسین.، م

 صفحه.  392نویسنده فصل سوم: مدیریت آبیاري. نشر آموزش کشاورزي.  برداشت).

ین.، آبـادي، حسـ  پور، علی.، جوانشاه، امان الـه.، حکـم  آباديپور، علی.، امامی، سید یحیی.، بصیرت، مهدي.، تاجاسماعیل )6

فرد، سید جواد.، حقدل، معصومه.، شـاکر اردکـانی، احمـد.، صـداقت، رضـا.، صـداقتی، ناصـر.، محمـدي، امیـر          حسینی

انتشـارات تحقیقـات آمـوزش     پسته از تولید تـا مصـرف.  . 1396. راد، حمیدحسین.، مهرنژاد، محمد رضا و هاشمی

 صفحه. 130کشاورزي. 

دسـتورالعمل مـدیریت تلفیقـی    . 1396اقتی، ناصر و اخیانی، احمـد.  فرد، سید جواد.، بصیرت، مجید.، صدحسینی )7

 صفحه. 100. مؤسسه تحقیقات خاك و آب. حاصلخیزي خاك و تغذیه درختان پسته

مورخـه   52591شماره ثبـت   ).دستنامهمدیریت آبیاري درختان پسته در استان کرمان (. 1396صداقتی، ناصر.  )8

30/8/96. 

ـارات  99-152مدیریت آب و آبیاري درختان پسـته. صـفحات   . فصل چهارم: رانای پسته. 1398صداقتی، ناصر.  )9 . انتش

  صفحه.  460جامعه نو. 



 
  نشریات:  )ب

  صفحه. 32، پژوهشکده پسته، 24نشریه فنی شماره  هاي خرد آبیاري.نگهداري سیستم. 1384صداقتی، ناصر.  )1

نه سـازي مصـرف آب در باغهـاي    هاي ساده تخمین میزان جریان آب جهت بهیروش .1384صداقتی، ناصر.  )2

 صفحه. 12، پژوهشکده پسته، 30نشریه شماره  پسته.

پـور، علـی.، جوانشـاه، امـان الـه.، صـالحی،       هاشمی راد، حمید.، شاکر اردکانی، احمد.، تاج آبادي پور، علـی.، اسـماعیل   )3

رجمنـد، مهـدخت.، صـداقتی،    پـور، منصـور.، ا  آبادي، حسین.، مـؤذن فرامرز.، بصیرت، مهدي.، امامی، سید یحیی.، حکم

میوه هاي غیر طبیعـی پسـته (عالئـم و دالیـل).      .1385نژاد، علی و محمدي محمد آبادي، اکبر. ناصر.، حیدري

 صفحه. 44، پژوهشکده پسته، 43نشریه شماره 

 صفحه. 24، پژوهشکده پسته، 38نشریه شماره  در یک نگاه. پژوهشکده پسته. 1385صداقتی، ناصر.  )4

نژاد، علی.، سـعیدي، عبـاس.، شـاکر    پور، علی.، جوانشاه، امان اله.، حیدريآبادي، علی.، بصیرت، مهدي.، تاجپوراسماعیل )5

دستورالعمل کاشـت، داشـت، برداشـت و    . 1385اردکانی، احمد.، صالحی، فرامرز.، صداقتی، ناصر و فربود، فرامرز. 

  صفحه. 10. پژوهشکده پسته فرآوري پسته در ایران.

پژوهشـکده  ، 48نشریه شـماره   راهنماي نمونه برداري آب، خاك و برگ در باغهاي پسته.. 1386صر. صداقتی، نا )6

 صفحه. 24، پسته

نشریه شـماره  شوري و عالئم شناسایی آن در باغ هاي پسته.  .1387صداقتی، ناصر و اکبر محمدي محمد آبادي.  )7

 صفحه. 24، پژوهشکده پسته، 58

علی.، صداقتی، ناصر.، محمـدي، امیـر حسـین و     ،نژادپور، علی.، حیدريآبادي، تاجآبادي، حسین.، بصیرت، مهدي.حکم )8

. دستورالعمل تشخیص و ارزیابی عوامل خسارتزاي محیطی و مـدیریتی در باغـات   1387راد، حمید. هاشمی

 صفحه. 32به سفارش صندوق بیمه محصوالت کشاورزي.  پژوهشکده پستهکتابچه پسته. 

اسفنجی تـراوا   معرفی سیستم آبیاري زیرسطحی بالوله هاي .1392کبر و ناصر صداقتی. محمدي محمدآبادي، ا )9

 صفحه. 12، پژوهشکده پسته، 73نشریه شماره  .در باغ پسته

، فنـی نشـریه  هـاي پسـته.   اقتصـاد اسـتفاده از آب در بـاغ    .1398آبادي، محمد و صداقتی، ناصر. عبدالهی عزت )10

 صفحه. 12پژوهشکده پسته، 
 

  داخلی مجالتمنتشرشده در  پژوهشی علمی مقاالت  )ج

اثر رژیمهاي مختلف آبیاري بر زودخندانی  .1387، اکبر و حسینی فرد، سید جواد. محمدآبادي .، محمديصداقتی، ناصر )1

  .  1387، بهار 78مجله پژوهش و سازندگی. زراعت و باغبانی شماره پسته رقم اوحدي. 

اثـرات تغییـر سیسـتم آبیـاري از روش      .1387. صداقتی، ناصـر جواد و ، اکبر.، حسینی فرد، سید محمدآبادي محمدي )2

مجله علـوم و فنـون کشـاورزي و منـابع طبیعـی دانشـگاه        سنتی (غرقابی) به زیر سطحی بر روي درختان بارور پسته.

 .1387(الف). بهار  43اصفهان. شماره 

بررسی امکـان کـاهش عـرض نوارهـاي       .7138، اکبر. محمدآبادي .، حسینی فرد، سید جواد و محمديصداقتی، ناصر )3

 .1387. زمستان 85مجله پژوهش و سازندگی. ویژه نامه زراعت و باغبانی شماره  آبیاري در باغهاي پسته.



بررسی وضـعیت بـر در   . 1387، اکبر. محمدآبادي و محمدي صداقتی، ناصرحسینی فرد، سید جواد.، حیدري نژاد، علی.،  )4

. زمسـتان  81مجله پژوهش و سازندگی . زراعت و باغبانی شـماره   طق پسته کاري کشور.آب ، خاك و گیاه پسته در منا

1387. 

.  مقایسـه عملکـرد سیسـتمهاي آبیـاري     1391، اکبر. محمدآبادي .، حسینی فرد، سید جواد و محمديصداقتی، ناصر )5

شـاورزي)، دانشـگاه   مجلـه آب و خـاك (علـوم و صـنایع ک     قطره اي سطحی و زیرسطحی بر روي درختان بارور پسته.

 .575-585، صفحات 1391. مرداد و شهریور 3، شماره 26مشهد. جلد 

اثر استفاده از خاکپوش پالسـتیکی در   .4139فرد، سید جـواد.  .، علیزاده، امین.، انصاري، حسین و حسینیصداقتی، ناصر )6

. 4، شـماره  29کشاورزي/ب/ جلد نشریه پژوهش آب در وري مصرف آب پسته. اي بر رشد، عملکرد و بهرهآبیاري قطره

 .483-495صفحات 
7) Sedaghati, N., A. Alizadeh., H. Ansari and S. J. Hosseinifard. 2016. Study of Changes in Soil 

Moisture and Salinity Under Plastic Mulch and Drip Irrigation in Pistachio Trees. Journal of Nuts 
7(1):21 -33 

 شـور آببررسـی اثـرات اسـتفاده از    . 1396.، حسینی فرد، سید جواد و نیکویی دستجردي، محمد رضا. اصرصداقتی، ن )8

نشـریه پـژوهش آب در    پذیري خاك، رشد و عملکرد درختـان پسـته.  مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ

 .609-623. صفحات 4، شماره 31جلد  کشاورزي.

هـاي  هاي مختلف منیزیم آب آبیاري بـر شـاخص  تاثیر غلظت .1396 .اقتی، ناصرصدپناه، نجمه و باقري، نغمه.، یزدان )9

نشـریه  هاي پسته بادامی زرند و قزوینـی.  رویشی، برخی خصوصیات شیمیایی خاك و عناصر غذایی برگ دانهال

 .1-24. صفحات 6، شماره 24هاي حفاظت آب و خاك، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. جلد پژوهش
10) Sedaghati, N. and S. J. Hosseinifard. 2018. The Effects of Deficit Irrigation on the Early 

Splitting of Pistachio Nuts and Aflatoxin Contamination. Pistachio Health Journal, Vol. 1, No. 
2: 22-25. 

، نیکـویی و  مـژده  حیـدري،  .،ناصـر  صـداقتی،  .،کبـر ا محمـدي محمـدآبادي،   .،علـی  حیـدري نـژاد،   .،سیدجواد حسینی فرد، )11

 (.Pistacia vera L) تعیین نرم هاي دریس و تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان پسته. 1398. محمدرضـا 

 .148-163. صفحات 7، شماره 4جلد مجله علوم و فنآوري پسته.  .رقم اوحدي

پـور، حمیـد و نیکـویی دسـتجردي، محمـد رضـا.        ، اکبر.، علی.، محمدي محمدآباديصداقتی، ناصرحسینی فرد، سید جواد.،  )12

اثرات محلولپاشی آهن از منابع سولفاته و کالته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحـدي در  . 1399

 مجله علوم و فنآوري پسته. پذیرش چاپ. .استان کرمان

ثـر تغییـر   ا. 1399. اکبـر ، آبـادي حمـد و محمـدي محمـد   م، آبـادي عبدالهی عزت.، فرد، سیدجوادحسینی.، صداقتی، ناصر )13

) بر شـوري خـاك، رشـد و    PVC( سیويپی هايسیستم آبیاري از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله

 پسته. پذیرش چاپ. آوري. مجله علوم و فنعملکرد درختان پسته
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  هامقاالت علمی ترویجی و تک نگاشت  )ه

. 1382فـروردین   28. روزنامـه آسـیا،   توسعه سیستمهاي آبیاري تحت فشـار آري یـا نـه   . 1382صداقتی، ناصر.  )1

 .349شماره 

پژوهشـکده   1خبرنامـه شـماره    اثر زمانهاي مختلف آبیاري بر عارضه زودخندانی پسـته. . 1383صداقتی، ناصر.  )2

 .16-17 . صفحات1383پسته. زمستان 

پژوهشـکده پسـته.    2خبرنامه شماره  توسعه جهانی سیستمهاي خرد آبیاري در یک نگاه.. 1384صداقتی، ناصر.  )3

  .34-35. صفحات 1384بهار 

فصلنامه علمی تحلیلی پسـته ایـران. پژوهشـکده     روش نمونه برداري برگ در باغهاي پسته.. 1386صداقتی، ناصر.  )4

 .20. صفحه 1386 . تابستان1پسته. سال اول، شماره 

فصلنامه علمـی تحلیلـی پسـته ایـران.       مدیریت آبیاري درختان پسته از تیرماه تا مهرماه.. 1386صداقتی، ناصر.  )5

 .37-38. صفحات 1386. تابستان 1پژوهشکده پسته. سال اول، شماره 

ه ایـران. پژوهشـکده   فصلنامه علمی تحلیلی پست روش نمونه برداري خاك در باغهاي پسته.. 1386صداقتی، ناصر.  )6

 .36-39. صفحات 1386. پاییز 2پسته. سال اول، شماره 

فصـلنامه علمـی تحلیلـی پسـته       مدیریت آبیاري درختان پسته از مهرماه تا آخر آذرماه.. 1386صداقتی، ناصـر.   )7

 .54-55. صفحات 1386. پاییز 2ایران. پژوهشکده پسته. سال اول، شماره 

فصـلنامه  نه برداري از آب جهت تجزیه شیمیایی و بررسی وضعیت کیفـی آن.  روش نمو .1386صداقتی، ناصر.  )8

 .30. صفحه 1386. زمستان 3علمی تحلیلی پسته ایران. پژوهشکده پسته. سال اول، شماره 

.  فصلنامه علمـی تحلیلـی پسـته ایـران. پژوهشـکده      تقویم باغی پسته از دي تا آخر اسفند. 1386صداقتی، ناصر.  )9

 .50-51. صفحات 1386. زمستان 3شماره  پسته. سال اول،

فصلنامه علمی تحلیلـی پسـته ایـران. پژوهشـکده     تقویم باغی پسته از فروردین تا خرداد.  . 1387صداقتی، ناصر.  )10

 .49-51. صفحات 1387. بهار 4پسته. سال اول، شماره 

مه علمـی تحلیلـی پسـته ایـران.     .  فصلنامدیریت آبیاري درختان پسته از تیرماه تا مهرماه. 1387صداقتی، ناصر.  )11

 .43-44. صفحات 1387. تابستان 5پژوهشکده پسته. سال دوم، شماره 

فصـلنامه علمـی تحلیلـی پسـته       مدیریت آبیاري درختان پسته از مهرماه تا آخر آذرماه.. 1387صداقتی، ناصـر.   )12

 .48-50. صفحات 1387. پاییز 6ایران. پژوهشکده پسته. سال دوم، شماره 

.  فصلنامه علمی تحلیلی پسـته ایـران. پژوهشـکده    تقویم باغی درختان پسته در فصل بهار. 1388ناصر.  صداقتی، )13

 .45-47. صفحات 1388. بهار 7پسته. سال دوم، شماره 

 .13-19. صفحات 1388، بهار 1نشریه دنیاي پسته. انجمن پسته ایران. شماره  آب و آبیاري.. 1388صداقتی، ناصر.  )14

، بهـار  1نشریه دنیاي پسته. انجمن پسـته ایـران. شـماره     تجزیه و تحلیل آنالیز آب و خاك.. 1388صداقتی، ناصر.  )15

 .48-59. صفحات 1388

فصلنامه دنیاي پسته. انجمـن    مالحظات طراحی سیستم هاي آبیاري قطره اي زیرزمینی.. 1388صداقتی، ناصر.  )16

 .16-22. صفحات 1388، تابستان 2پسته ایران. شماره 



نگهداري سیستم هـاي خـرد آبیـاري: قسـمت اول: خطـرات گرفتگـی فیزیکـی و         .1388ناصـر.   صداقتی، )17

 .24-29. صفحات 1388، تابستان 2فصلنامه دنیاي پسته. انجمن پسته ایران. شماره   بیولوژیکی.

یـران.  فصـلنامه دنیـاي پسـته. انجمـن پسـته ا      ). 2تقویم باغی پسته از تیرماه تا آخر آذر ( .1388صداقتی، ناصر.  )18

 .52-54. صفحات 1388، تابستان 2شماره 

پتانسیل بهره گیري از آبهاي زهکشی (آبهاي شور) در آبیاري درختـان پسـته در دره   . 1388صداقتی، ناصر.  )19

 .86-87. صفحات 1388، تابستان 2فصلنامه دنیاي پسته. انجمن پسته ایران. شماره  سان جواکین کالیفرنیا.

نشـریه علمـی    سه روشهاي آبیاري سطحی با دو دور مختلـف در باغهـاي پسـته.   مقای. 1388صداقتی، ناصـر.   )20

 .1-4. صفحات 1388، مهرماه 200تخصصی زیتون، شماره 

نشـریه انجمـن پسـته     نمونه برداري برگ، خاك و آب به زبان ساده.. 1390صداقتی، ناصر و حکم آبادي، حسین.  )21

 .16-18. صفحات 70، شماره 1390ایران. سال چهارم، ویژه نامه اسفند 

هفتـه نامـه رفسـنجان. سـال هجـدهم. شـماره        روش نمونه برداري خاك در باغهاي پسته.. 1391صداقتی، ناصر.  )22

 .1391. هفدهم آبانماه 817

نشریه انجمن پسته ایران. سـال پـنجم، ویـژه نامـه آذر      شوري و عالئم شناسایی آن در باغ.. 1391صداقتی، ناصر.  )23

 .62-63. صفحات 83، شماره 1391

نشریه انجمن پسته ایران. سال پنجم، ویـژه نامـه آذر    نفوذپذیري خاك و تاثیر آن بر پسته.. 1391صداقتی، ناصر.  )24

 .61. صفحه 83، شماره 1391

بازدیـد از باغهـاي پسـته مرکـز آمـوزش       .1392محمدي محمدآبادي، اکبر.، حمیـد علیپـور و ناصـر صـداقتی.      )25

مورخـه   44071صـفحه. شـماره ثبـت     3فنـی.  -گـزارش علمـی  کـاربردي.  کشاورزي کرمان و ارائه راهکارهـاي  

20/9/1392. 

 .1393آبان  21نامه رفسنجان. هفته هاي پسته.برداري خاك در باغروش نمونه .1393صداقتی، ناصر.    )26

 ماهنامه دنیاي پسـته. سـال دوم، اسـفند    آبیاري درختان پسته.. 1395صداقتی، ناصر.، محمدي محمدآبادي، اکبر.  )27

 .13. شماره 1395

) راهکاري مفید جهت کاهش اثـرات تـنش خشـکی بـر     RDIشده (آبیاري تنظیمکم. 1398صداقتی، ناصـر.   )28

 .12-13. صفحات 1398، بهار 2فصلنامه انجمن پسته استان سمنان (خوشه پسته). شماره  درختان پسته.

لنامه انجمن پسته استان سمنان (خوشه فص. هاي پستهشوري و عالئم شناسایی آن در باغ. 1399صداقتی، ناصر.  )29

  *.-. صفحات *1399تابستان پسته). شماره *، 

  

  هاي علمی داخل کشورها و همایشارائه مقاله در کنگره  )و

ارزیابی سیستم هاي خرد آبیاري موجود (قطره اي و بابلر) در باغات پسته رفسـنجان.   .1381صداقتی، ناصر.  )1

  تیرماه.   29رجان. کاربردي پسته سی-اولین همایش علمی

. بررسی تغییرات شوري خاك در اثر 1386صداقتی، ناصر.، حسینی فرد، سید جواد و محمدي محمد آبادي، اکبـر.   )2

 4-6مجموعه مقاالت دهمـین کنگـره علـوم خـاك ایـران.      تغییر عرض نوارهاي آبیاري غرقابی در باغهاي پسته. 

 .1068-1070. کرج. صفحه 1386شهریور 



اله.، مرادي، محمد.، تاج آبادي، علـی.، اسـماعیل پـور، علـی.، شـاکر اردکـانی، احمـد.، صـداقتی، ناصـر.،           جوانشاه، امان )3

مروري بر یافته هاي تحقیقاتی . 1386صالحی، فرامرز.، علی پور، حمید.، میردامادیها، فاطمه و حکم آبادي. حسین. 

االت اولـین همـایش ملـی فـرآوري و بسـته      مجموعه مق .پژوهشکده پستهدر ارتباط با آفالتوکسین در پسته در 

 . دانشگاه فردوسی مشهد.1386دیماه  13-14بندي پسته. 

بررسـی  .  1388صداقتی، ناصر.، تاج آبادي پور، علی.، محمـدي محمـد آبـادي، اکبـر و حسـینی فـرد، سـید جـواد.          )4

 سـته. تغییرات شوري خاك در سیستم هاي آبیاري قطره اي سـطحی و زیـر سـطحی بـر روي درختـان پ     

 . گرگان.1388تیرماه  21-23، 1678مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره علوم خاك ایران. صفحه 

اثـر دور  .  1390صداقتی، ناصر.، حکم آبادي، حسین.، حسینی فرد، سـید جـواد. و محمـدي محمـد آبـادي، اکبـر.         )5

عـه مقـاالت   مجمو آبیاري بر جذب عناصر غذایی از خـاك و غلظـت نهـایی آن در بـرگ درختـان پسـته.      

 . تبریز.1390شهریورماه  12-14دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران. 

مقایسه عملکرد سیستمهاي آبیـاري  . 1390. ، اکبرو محمدي محمدآبادي ، سید جوادفردصداقتی، ناصر.، حسینی )6

ـاري و کـاهش تبخیـر.       قطره اي سطحی و زیر سطحی بر روي درختان پسـته.   یـازدهمین سـمینار سراسـري آبی

 .1390بهمن  20الی  18انشگاه شهید باهنر کرمان. د

راهکارهاي افزایش کـارایی مصـرف   . 1391فرد، سید جواد و محمدي محمدآبادي، اکبـر.  صداقتی، ناصر.، حسینی )7

اولین همایش ملی پسته (محور توسعه اقتصادي). دانشکده کشاورزي دانشـگاه آزاد رفسـنجان.   آب در باغهاي پسته. 

 .1391اسفند  17

اثـرات  . 1391. ، حمیـد و علیپور ، حسینرضاییاکبر.، محمدي محمدآبادي،  ، ناصر.،فرد، سید جواد.، صداقتیحسینی )8

اولین همایش ملی پسته (محور توسعه اقتصادي).  محلولپاشی کودهاي عناصر ریز مغذي بر روي درختان پسته.

 .1391اسفند  17دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد رفسنجان. 

. مطالعه سیستم هاي آبیاري (سطحی، 1391و صداقتی، ناصر.  ، سید جوادفردحمدآبادي، اکبر.، حسینیمحمدي م )9

اولـین همـایش ملـی پسـته     تراوا، کوزه اي، تی تیپ، قطره اي و بابلر) از زمان کاشت بر روي درختـان پسـته.   

 .1391اسفند  17(محور توسعه اقتصادي). دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد رفسنجان. 

بررسی اثر آب مغناطیسی شور بـر  . 1392. ، سید جوادفردو حسینی  ، اکبر وصداقتی، ناصر.، محمدي محمدآبادي )10

 6الـی   5دوازدهمین سمینار سراسري آبیاري و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمـان.  عملکرد درختان پسته. 

 .1392شهریور 

. مطالعه سیستم هاي آبیاري مختلـف  1393و صداقتی، ناصر.  د، سید جوافردمحمدي محمدآبادي، اکبر.، حسینی )11

 .1393شهریور  10و  9اولین همایش ملی پسته، دانشگاه شهید باهنر کرمان.  از زمان کاشت بر روي پسته.

بررسی وضعیت تغذیه . 1393فرد، سید جواد.، محمدي محمدآبادي، اکبر.، صداقتی، ناصر و حیدري، مژده. حسینی  )12

اولـین همـایش ملـی پسـته، دانشـگاه       ته در استان کرمان و راهکارهاي اجرایی بهبود مدیریت آن.درختان پس

 .1393شهریور  10و  9شهید باهنر کرمان. 

مطالعه تغییرات رطوبت و شـوري   .1394فرد، سید جواد. صداقتی، ناصر.، علیزاده، امین.، انصاري، حسین و حسینی )13

چهاردهمین کنگره علوم خـاك  اي درختان پسته. ستیکی در آبیاري قطرهخاك تحت تاثیر استفاده از مالچ پال

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان. .1394شهریور  18تا  16ایران. 



هـاي آبیـاري   سـازي روش بهینـه  .1394فـرد، سـید جـواد.    آبادي، اکبر و حسینیصداقتی، ناصر.، محمدي محمد )14

شـهریور   18تـا   16هاردهمین کنگره علوم خاك ایران. چوري مصرف آب. درختان پسته در راستاي افزایش بهره

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان. .1394

اثر استفاده از خاکپوش پالسـتیکی در سیسـتم   . 1396 فرد، سید جواد.حسینیصداقتی، ناصر.، علیزاده، امین و   )15

شـهریور   8تـا   6. پانزدهمین کنگـره علـوم خـاك ایـران     هاي پسته.اي بر درجه حرارت خاك در باغآبیاري قطره

 . دانشگاه صنعتی اصفهان.1396

تاثیر تغییر سیسـتم آبیـاري از روش   . 1396فرد، سید جواد. محمدي محمدآبادي، اکبر.، صداقتی، ناصر و حسینی )16

پـانزدهمین کنگـره علـوم خـاك      هاي سیمانی بر بازده مصرف آب درختان پسته.سطحی به زیرسطحی با لوله

   . دانشگاه صنعتی اصفهان.1396شهریور  8تا  6ایران. 

اثر استفاده از خـاکپوش پالسـتیکی در آبیـاري    . 1396 فرد، سید جـواد. حسینیصداقتی، ناصر.، علیزاده، امین و  )17

 4تـا   3چهاردهمین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر.  وري مصرف آب پسته.اي بر رشد، عملکرد و بهرهقطره

 .. دانشگاه شهید باهنر کرمان1396آبان 

هـاي  اثر سطوح مختلف منیزیم آب آبیـاري بـر شـاخص   . 1396باقري، نغمه.، یزدانپناه، نجمه و صداقتی، ناصر.  )18

 4تـا   3چهاردهمین همایش ملی آبیاري و کـاهش تبخیـر.    .رویشی و برخی عناصر غذایی برگ دانهالهاي پسته

 . دانشگاه شهید باهنر کرمان.1396آبان 

بادامی زرند و قزوینـی بـه سـطوح    پسته هاي پاسخ پایه. 1396ه و صداقتی، ناصر. باقري، نغمه.، یزدانپناه، نجم )19

. 1396اسـفندماه   7سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعـه.   مختلف منیزیم آب آبیاري تحت شرایط گلخانه.

 مؤسسه تحقیقات خاك و آب.

کاربرد . 1396 ی دستجردي، محمد رضـا.  محمدي محمدآبادي، اکبر و نیکوی فرد، سید جواد.،حسینیصداقتی، ناصر.،  )20

هـاي پسـته.   وري مصرف آب و کاهش دور آبیاري در باغمیان جهت افزایش بهرهدرروش آبیاري نواري یک

   . مؤسسه تحقیقات خاك و آب.1396اسفندماه  7سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 

رفـت از  کـاري و راهکارهـاي بـرون   اطق پستهپیامدهاي مدیریت نامناسب آب در من. 1397صداقتی، ناصـر.   )21

 ، دانشگاه ولیعصر رفسنجان.1397. دومین همایش ملی پسته ایران. شهریور )سخنرانی کلیديبحران (

پـور، علـی.، علیپـور، حمیـد.،     الـه.، اسـماعیل  نسب، حجت.، صداقتی، ناصر.، شرافتی، عبدالحمید.، جوانشاه، امانهاشمی )22

(سـخنرانی   UCB1هـاي تحقیقـاتی پژوهشـکده در ارتبـاط بـا پایـه       فعالیـت . 1398مـریم.  پاکدامن، نجمه و افروشه، 

 . 1398مرداد  28دانشگاه تحصیالت تکمیلی و علوم پیشرفته کرمان. . کلیدي)

. 1398. عصومهو حقدل، م د جوادی.، حسینی فرد، سکبر. محمدي محمدآبادي، ایر حسبن.، محمدي، اماصرصداقتی، ن )23

 در خاك با غ هـاي پسـته.   Aspergillus flavus لف آبیاري بر جمعیت قارچ هاي شاخهاثر روش هاي مخت

   .شهریورماه، دانشگاه زنجان 7لغایت  5شانزدهمین کنگره علوم خاك ایران، 

اثر زمان آخـرین آبیـاري   . 1398. یدجوادو حسینی فرد، سـ  عصومه.، حقدل، ماصرصداقتی، ن میرحسین.،محمدي، ا )24
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اثرات کاربرد . 1396و محمدي، امیر حسین.  صداقتی، ناصرآبادي، محمد.، فرد، سید جواد.، عبدالهی عزتحسینی  )27

 .لف پرلیت (شرکت عمران مومان چابهار) بر جذب عناصر غذایی به وسیله درختان پستهمقادیر مخت

 .96/*/*مورخه  ***صفحه. شماره ثبت  32گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پژوهشکده پسته، رفسنجان. 

آبیاري بررسی اثر زمان آخرین فرد، سید جواد و حقدل، معصومه. .، حسینیصداقتی، ناصرمحمدي، امیر حسین.،   )28

. گزارش نهایی خاك و میوه پستهدر  Flaviگروه  Aspergillus قبل از برداشت بر نوسانات جمعیت قارچ

 .15/12/96مورخه  53168صفحه. شماره ثبت  32پروژه تحقیقاتی پژوهشکده پسته، رفسنجان. 

بررسی اقتصادي . 1397. محمدي محمدآبادي، اکبر.، صداقت، رضا و صداقتی، ناصرآبادي، محمد.، عبدالهی عزت )29

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پژوهشکده  .هاي انار و رفسنجانهاي پسته در شهرستانمدیریت آبیاري باغ

 .20/3/97مورخه  53643صفحه. شماره ثبت  48پسته، رفسنجان. 

ي، محمدرضا و پور، حمید.، نیکویی دستجرد.، محمدي، امیر حسین.، محمدي محمدآبادي، اکبر.، علیصداقتی، ناصر )30

در  Flaviگروه  Aspergillusهاي هاي مختلف آبیاري بر جمعیت قارچاثر روش. 1397معصومی ریسه، حیدر. 

 54466صفحه. شماره ثبت  30گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پژوهشکده پسته، رفسنجان.  هاي پسته.خاك باغ

 .9/8/97مورخه 



و امـامی، سـید    حقدل، معصومه .،فرد، سید جوادحسینی، امیر حسین.، .، محمديصداقتی، ناصرشاکر اردکانی، احمد.،  )31

تحقیقـاتی پژوهشـکده پسـته،     طـرح گزارش نهـایی   یران.پسته در ا يو نوآور يعلم، فناور یزيمم. 1397یحیی. 

 .28/12/97مورخه  55400صفحه. شماره ثبت  142رفسنجان. 

زاده، .، بصیرت، مهدي.، مرادي قهدریجانی، محمد.، میرابد جوادفرد، سیحسینی.، صداقتی، ناصرپور، علی.، آباديتاج )32

بررسی، . 1397پاریزي، رضا.، پارسایی، مختار.، جوکار، احسان.، علوي، سید حسین. مصطفی.، اسدیان، علی.، زاده

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی  هاي جدید پسته بومی منطقه اردکان.آوري ارقام و فنوتیپشناسایی و جمع

 .25/12/97مورخه  55287صفحه. شماره ثبت  62ژوهشکده پسته، رفسنجان. پ

پناهی، بهمن.، اسماعیلی پور، علی.، اسماعیل.، محمدي محمدآبادي، اکبر.، صداقتی، ناصرهاشمی نسب، حجت.،  )33

مژده و  1هاي پسته مژده طالي ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ. فاطمه طالقانی،.، طاهري، اعظم و رنجبر، علی

ارسال ( گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پژوهشکده پسته. 1399 .هاي متداول بومیدر مقایسه با پایه 2طالي 

 .99/*/*مورخه  ***صفحه. شماره ثبت ** ، رفسنجان. )جهت اخذ شماره فروست

نیکویی  و آبادي، محمد.، حسینی فرد، سید جواد.، عبدالهی عزتصداقتی، ناصرمحمدي محمدآبادي، اکبر.،  )34

پوست بررسی اثر آبیاري مراحل اولیه رشد و توسعه میوه بر عارضه لکه. 1399دستجردي، محمد رضا. 

صفحه. ** ، رفسنجان. (در دست تدوین) گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پژوهشکده پسته .استخوانی در میوه پسته

 .99*//*مورخه  ***شماره ثبت 

آبادي، اکبر.، هاشمی نسب، حجت.، نیکویی دستجردي، محمد .، محمدي محمدفرد، سیدجواد.، حسینیصداقتی، ناصر )35

و  UCB-1 هاي پستهرویشی پایهمقایسه صفات . 1399رضا.، ابراهیمی پورکانی، حسن و مهردادیان، حمید. 

** ، رفسنجان. (در دست تدوین) گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پژوهشکده پسته تحت تنش خشکی. بادامی زرند

  .99*//*مورخه  ***حه. شماره ثبت صف

  

  

 هاي قابل ترویجیافته  )ط

شـماره ثبـت   . 1395). بهـار  1393( سیويهاي پیتغییر سیستم آبیاري از روش سطحی به زیرسطحی با لوله )1

 .2/5/95مورخه  49299

اره . شـم 1398). تابسـتان  1384( شده در بـاغ آبیاري تنظیمکاهش زودخندانی پوست سبز پسته با اجراي کم )2

 .16/6/98مورخه  56139ثبت 

). پـاییز  1385( هاي پستهوري مصرف آب در باغمتري جهت افزایش بهره 2تغییر آبیاري غرقابی به نوارهاي  )3

 .13/9/98مورخه  56579شماره ثبت . 1398

 
  :ر دست اجرادهاي تحقیقاتی و طرح  ها پروژه  )ي

تا  1/5/95( -)اصلی ایط آب و خاك شور (همکارهاي پاییزه درختان پسته تحت شربررسی امکان حذف آبیاري )1

1/1/1400( 

 اصالحی طرح مبناي بر خشکی به متحمل هاي¬پایه ایجاد جهت پسته جنس مختلف هاي¬گیري بین گونهدورگ  )2

 )1/1/1400تا  1/1/1396( - )اصلی (همکارآلل ¬دي



 هاي پستهسی در باغويهاي پیولهسطحی با استفاده از لتعیین بهترین پارامترهاي طراحی سیستم آبیاري زیر  )3

 ).1/4/1401تا  1/10/96( -(مجري)

و بومی بادامی  UCB1 بررسی اثرات غلظت هاي مختلف منیزیم آب آبیاري بر پایه هاي غیربومی بذري و کشت بافتی )4

 ). 1/1/1400تا  1/7/97( (همکار اصلی) زرند

) و پایه بادامی زرند به تنش شوري بر اساس کشت بافتی و بذري) UCB-1 هاي پستهمقایسه مقاومت پایه )5

 )1/1/1400تا  1/7/97( - )مسئول (مجري هاي رشدي و پارامترهاي اکوفیزیولوژیکی تحت شرایط گلخانهشاخص

ارزیابی اقتصادي و بررسی خصوصیات کمی و کیفی محصول تحت تاثیر کاربرد مواد آلی، منابع کودهاي فسفره، شیوه  )6

تا  1/7/97(- )پروژه مجري -طرح کلی( ییرات عناصر غذایی در طول فصل رشد در درختان پستهاستفاده از کود و تغ

1/7/1402( 

بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی برگ در فصل رشد تحت تاثیر مقادیر مختلف و عمق کاربرد کودهاي فسفردار در  )7

 )1/7/1401تا  1/7/97( –(همکار اصلی)  باغ هاي پسته رقم اوحدي

استفاده از کود آلی و عمق کاربرد آن بر کارایی کودهاي شیمیایی فسفردار، خصوصیات کمی و کیفی محصول بررسی  )8

 )1/7/1401تا  1/7/97( –(مجري)  هاآن اقتصادي ارزیابی و اوحدي رقم پسته هايدر باغ

 -مکار اصلی)(ه بررسی اقتصادي عوامل مدیریتی موثر بر نوسانات مکانی رشد رویشی و زایشی درختان پسته )9

 ).1/7/1402تا  1/7/98(

 بررسی اثرات مقادیر مختلف اسید سولفوریک بر غلظت عناصر غذایی برگ و عناصر آالینده در میوه ي درختان پسته )10

 ). 1/11/1400تا  1/11/97(-(همکار اصلی) 

. (مجري ی اقتصادي آنهاي مختلف و ارزیابمطالعه اثر اسیدیته آب آبیاري بر رشد و عملکرد درختان پسته در خاك )11

 ).1/11/1400تا  1/11/97( - مسئول)

هاي پسته در سال بررسی جنبه هاي مدیریتی خسارت ناشی از ریزش برگ و خوشه، پوکی و سوختگی میوه باغ )12

 –(همکار اصلی)  هاي آتیجاري و ارائه راهکارهاي مدیریتی و اقتصادي براي پیشگیري و یا کاهش عارضه در سال

 )1/1/99تا  1/3/96(

(همکار اصلی)  بررسی اثرات کاربرد اسید سولفوریک بر خصوصیات بیوشیمیایی خاك هاي مختلف در باغ هاي پسته )13

 )1/11/1400تا  1/11/97( –

 )1/6/1403تا  1/6/99( -(همکار اصلی) ارزیابی تحمل به خشکی برخی ژنوتیپ هاي پسته کلکسیون سرخس )14

 

  دکتري : عناوین پایان نامه هاي فوق لیسانس و

اي و هاي خرد آبیاري موجـود (قطـره  ارزیابی سیستم .1380صداقتی، ناصر.، حسین. فرداد و عبدالمجید. لیاقت.  )1

 . دانشگاه تهران. آبیاري و زهکشی . پایان نامه کارشناسی ارشدبابلر) در باغات پسته رفسنجان

ـاري، حسـین و حسـینی    )2 مطالعـه اثـرات اسـتفاده از    . 1395جـواد.  فـرد، سـید   صداقتی، ناصر.، علیزاده، امین.، انص

هـاي پسـته (مطالعـه مـوردي:     اي سـطحی در بـاغ  هاي آبیـاري قطـره  هاي پالستیکی در سیستمپوشش

/پ مورخـه  5259نامه دکتري آبیاري و زهکشی. دانشگاه فردوسی مشهد. شماره ثبـت  صفحه. پایان 150رفسنجان). 

12/8/95.  

  

    :هاي آموزشی تیفعال



 

  ما و مشاور پایان نامه هاي دانشجوییاستاد راهن  )ك

تعیین بهترین دور آبیاري بـا بررسـی   . 1386صداقتی، ناصـر.   و کشکولی، حیدرعلیزاده، علی.، ناجی محمد آبادي )1

پایان نامه کارشناسـی ارشـد آبیـاري و     اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات اکوفیزیولوژیک درختان پسته.

 صفحه. 127واز. زهکشی، دانشگاه آزاد اسالمی اه

پسـته   هايدر نهالآب آبیاري حد آستانه سمیت منیزیم . 1395صداقتی، ناصر.  و یزدانپناه، نجمهباقري، نغمه.،  )2

نامه کارشناسی ارشـد آبیـاري و زهکشـی، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد       پایان .)و قزوینی دو رقم (بادامی زرنديدر 

 صفحه. 122کرمان. 

3(   

 

  نشگاهدروس تدریس شده در دا  )ل

  سال 2دانشگاه ولیعصر رفسنجان به مدت  -آبیاري عمومی )1

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان به مدت یک سال -رابطه آب و خاك و گیاه )2

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان به مدت یک سال -هوا و اقلیم شناسی کشاورزي )3

  

 برگزاري کارگاههاي آموزشی:  )م

 .21/7/81تان نیریز استان فارس در تاریخ در شهرس آبیاري درختان پستهتدریس در کارگاه آموزشی  )1

براي کارشناسان صندوق بیمه محصوالت کشـاورزي در اسـفندماه    بیمه باغات پستهتدریس در دومین دوره آموزشی  )2

1382.  

 1385در دومین جشنواره آب شهرستان رفسنجان، مرداد ماه  آبیاري نوینتدریس در کارگاه آموزشی  )3

در محل نمایشگاه ادوات و نهاده هاي کشاورزي شهرسـتان رفسـنجان،    ري تحت فشارآبیاتدریس در کارگاه آموزشی  )4

  .1385مرداد ماه 

و  1384در سـالهاي   کالسهاي آموزشی براي کارشناسان صندوق بیمه و سازمان نظام مهندسـی تـدریس در    )5

1385 .  

 .1385و  1384ر سالهاي شهرستانهاي زرند و کشکویه د در همایشهاي یک روزه آبیاري تحت فشارسخنرانی در  )6

 .1386آذرماه  28و  27در شهرستان اردکان.  مدیریت آبیاري درختان پستهتدریس در کارگاه آموزشی  )7

 ، کرمان.1387، اردیبهشت ماه ارزیابی خسارات باغات پستهتدریس در کالس آموزشی  )8

ـ تدریس در کارگاه آموزشی تخصصی  )9 ابی خسـارات در باغـات   استاندارد سازي تعیین پتانسیل عملکرد و ارزی

 ، کرمان.1388خرداد  2-4، مباحث آبیاري درختان پسته :پسته

، مدیریت باغات پسته براي کارشناسان نظام مهندسی کشاورزي و منـابع طبیعـی  تدریس در کارگاه آموزشی  )10

 ، سیرجان.1388مرداد  25

خلیـل آبـاد اسـتان خراسـان. دیمـاه      در شهرهاي کاشمر، فیض آباد و  مدیریت باغ پستهکارگاه آموزشی  تدریس در )11

1388. 



ویـژه کـارگزاران صـندوق بیمـه     » روشهاي ارزیابی خسارات در باغات پسـته «تدریس در دوره آموزشی سـه روزه   )12

 .1389مباحث آبیاري و تغذیه درختان پسته. شهرستان دامغان. تیرماه  -محصوالت کشاورزي

ویژه کارشناسـان و کشـاورزان شهرسـتان دامغـان. تیرمـاه       همدیریت باغات پستتدریس در کارگاه آموزشی سه روزه  )13

1389. 

. ویژه باغداران منطقه فرات و دامنکوه شهرسـتان دامغـان.   آبیاري و تغذیه درختان پستهتدریس در کارگاه آموزشی  )14

 .1389مرداد ماه 19

. ویـژه باغـداران   "روشهاي مبارزه با زردي درختـان پسـته اردکـان   "تدریس در کارگاه آموزشی (عملی و نظري)  )15

 .1390تیرماه  20-21اردکان. 

اي سـطحی و زیرسـطحی بـر رشـد و     ارزیابی عملکرد سیستمهاي آبیاري قطره"ارائه سخنرانی تحت عنوان  )16

 .1391اردیبهشت  7در کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان، رفسنجان.  "عملکرد درختان پسته

پسـته بـا همـاهنگی انجمـن پسـته       ب و آبیاري درختاندوره آموزشی جامع پسته کشور در زمینه آتدریس در  )17

 .1392آذر  1آبان لغایت  28ایران. شیراز، 

 22و  21. سروسـتان فـارس،   هاي پسته ویژه کارشناسـان و کشـاورزان  مدیریت باغتدریس در کارگاه آموزشـی   )18

 .1392ماه دي

دهسـتان بیـاض   ». ب شـور اجـراي آبیـاري زیرسـطحی در شـرایط آ    «تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان   )19

 .1395ماه دي 16شهرستان انار، 

. شهرسـتان  »هـاي پسـته  برداري آب، خاك و برگ در بـاغ روش نمونه«تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان   )20

 .1395ماه دي 15، رفسنجان

تان شهرسـ ». وري مصرف آب در باغات پسـته راهکارهاي افزایش بهره«تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان   )21

 .1395 ماهبهمن 29رفسنجان، 

. 1396آذر  8». هاي پسـته آبیاري از روش سطحی به زیرسطحی در باغامکان تغییر سیستم «آموزشی کارگاه  )22

 ساعت. دهستان بیاض. 6

ساعت. بصـورت وبینـار کشـوري     2. 1397مهر  PVC .«9هاي فشار با لولهآبیاري زیرسطحی کم«کارگاه آموزشی  )23

 .مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کننده.نفر شرکت  452با 

 ساعت. 5. 1397با مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان رفسنجان. مهرماه  همکاري ترویجی )24

 8. 1397آذر  26». هاي پسته بر اسـاس شـرایط آب و خـاك   انتخاب روش آبیاري مناسب باغ«دوره آموزشی  )25

 ساعت. پژوهشکده پسته.

در  PVCهـاي  فشار زیرسطحی با لولهراي سیستم آبیاري زیرسطحی کماصول طراحی و اج«کارگاه آموزشی  )26

 کانون یادگیري حومه شرقی رفسنجان.ساعت.  8. 1397دي  26و  25». هاي پستهباغ

 6». هاي پسته در شرایط مختلـف آبـی و خـاکی   راهنماي انتخاب روش آبیاري مناسب باغ« کارگاه آموزشی  )27

 مه محققین معین).ساعت. شهربابک (برنا 6. 1397بهمن 

ساعت. مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزي    4. 1397بهمن  7». مدیریت بهنگام باغات پسته«دوره ضمن خدمت  )28

 یزد.

مـدیریت جهـاد   سـاعت.   16. 1397اسـفند   20بهمـن و   27». عملیات زمستانه باغـات پسـته  «کارگاه آموزشـی   )29

 کشاورزي شهرستان کرمان.



 13 ».ده و حساسیت مراحل مختلف رشدي درختـان پسـته بـه آبیـاري    شآبیاري تنظیمکم«دوره آموزشـی   )30

 ساعت. پژوهشکده پسته. 8. 1397اسفند 

سـاعت. ویـژه    4. 1398آبـان   21». هـاي پسـته  برداري آب، خاك و برگ در بـاغ اصول نمونه«کالس آموزشـی   )31

 کشاورزان کانون یادگیري حومه شرقی رفسنجان.

 5. 1398دي  2». هاي پسـته در باغ PVCهاي ار زیرسطحی با لولهفشآبیاري زیرسطحی کم«کالس آموزشی  )32

 ساعت. ویژه کارشناسان ترویج مدیریت جهاد کشاورزي رفسنجان. سالن کنفرانس پژوهشکده پسته.

هـاي  در باغ PVCهاي فشار زیرسطحی با لولهآبیاري زیرسطحی کمکاربرد اصول طراحی و  «کارگاه آموزشی  )33

 ساعت. ویژه کانون یادگیري شهرستان رفسنجان (انجمن میراب). 5. 1398دي  8». پسته

ساعت. ویـژه باغـداران پیشـرو بخـش مرکـزي شهرسـتان        5. 1398دي  15». آبیاري زیرسطحی«کالس آموزشی   )34

 رفسنجان.

 . جهت باغداران و کارشناسان ترویج اسـتان فـارس  1398دي  10ساعت .  8» مدیریت آبیاري درختان پسته«دوره آموزشی  )35

 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز.

سـاعت. ویـژه اعضـاي هیئـت علمـی، محققـین و        4. 1398دي  25». آب و آبیاري درختان پسته«کالس آموزشی  )36

 کارشناسان پژوهشکده پسته.

 
 

 سخنرانی هفته انتقال یافته ها و روز مزرعه  )ن

دیماه  لغایت سوم بهمن  28فته ها از تاریخ سخنرانی و ارائه آخرین دستاوردهاي تحقیقاتی مؤسسه در هفته انتقال یا )1

 . 1381ماه 

سخنرانی علمی تحت عنوان اثر زمانهاي مختلف آبیاري بر زودخندانی پسته در هفته انتقال یافته هاي تحقیقاتی  )2

 .1383سیرجان. اول تا پنجم آذرماه 

سـاله) در   2هـاي پسـته (نتـایج    سخنرانی علمی تحت عنوان مقایسه روشهاي آبیاري سطحی با دو دور مختلـف در باغ  )3

  .1384هفته انتقال یافته هاي تحقیقاتی، ششم تا نهم اسفندماه 

سخنرانی علمی تحت عنوان ارزیابی عملکرد سیستمهاي آبیاري قطره اي سطحی و زیرزمینی در باغهاي پسته (نتایج  )4

 .1385ه بهمن ما 19و  18ساله) در هفته انتقال یافته هاي تحقیقاتی سروستان فارس،  2

سـاله و نهـایی) در    4سخنرانی علمی تحت عنوان بررسی امکان کاهش عرض نوارهاي آبیاري در باغهاي پسته (نتـایج   )5

  .1386مرداد ماه  28هفته انتقال یافته هاي تحقیقاتی سیرجان،  

نتقـال یافتـه   سخنرانی علمی تحت عنوان مقایسه روشهاي آبیاري سطحی با دو دور مختلف در باغهاي پسته در هفته ا )6

 ، باغین کرمان.1386دیماه سال  13تا  10هاي تحقیقاتی از 

در برنامـه هفتـه    "زا مرتبط با آب و خاك درختان پستهآشنایی با عوامل مدیریتی خسارت"ارائه سخنرانی تحت عنوان  )7

 .1391اه تیرم 25-26انتقال یافته هاي تحقیقاتی ویژه کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی پسته. یزد، 

 
 دوره هاي آموزشی و تحقیقاتی:شرکت در 

 ساعت. 34. 1382دوره آموزشی غیر حضوري مکاتبات اداري. مجتمع آموزش جهاد کشاورزي کرمان. بهمن ماه  )1

 ساعت. 30. 1382اسفندماه  2-6. مجتمع آموزش جهاد کشاورزي فارس. SASدوره آموزش نرم افزار آماري  )2



 12. 1383نویسی. مجتمع آموزش جهاد کشاورزي کرمان. اسفندماه ماي درستدوره آموزشی غیر حضوري راهن )3

 ساعت.

 ساعت. 32. آموزشگاه کامپوتر قائم. Wordدوره آموزشی تایپ سریع رایانه و آشنایی با واژه پرداز  )4

 . باغین، کرمان.1389اسفند  22دوره آموزشی مدیریت فنآوري. مجتمع آموزش جهاد کشاورزي کرمان.  )5

هاي موضوعی/محصولی. مرکز ترویج و توسعه هاي ترویجی و شیوه تدوین برنامهمندي برنامهموزشی نظامدوره آ )6

 . آمل.1389بهمن  10- 12تکنولوژي هراز. 

 .4/2/1392کارگاه آموزشی مباحث نوین در مهندسی آب. گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد.  )7

افزارهاي ها با کمک نرمي آزمایشی در علوم کشاورزي و نحوه آنالیز آنهاآشنایی با مبانی نظري آمار کاربردي و طرح )8

SAS ،SPSS  وExcel .28  ساعت. 24. 1396آذر  30تا 

 ساعت. 8. 1396بهمن  25تا  3». هاي آبیاري و زهکشی ایرانشبکه«دوره آموزشی غیرحضوري  )9

 ساعت. 8. 1396بهمن  25تا  3». منتخبی از نکات فنی و مهندسی گلخانه«دوره آموزشی غیرحضوري   )10

 ساعت. 16. 1396بهمن  25تا  3». مدیریت منابع آب«دوره آموزشی غیرحضوري   )11

 25تا  3». کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي، راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی«دوره آموزشی غیرحضوري   )12

 ساعت. 16. 1396بهمن 

 ساعت. 6. 1396اسفند  9». مدیریت تغذیه باغاتهاي صحیح آشنایی با روش«دوره آموزشی غیرحضوري   )13

. 1396اسفند  16». نامه ترفیع و ارتقاء مرتبه اعضاي هیات علمی سازمانآشنایی با آیین«دوره آموزشی غیرحضوري  )14

 ساعت. 8

 ساعت. پژوهشکده پسته 5. 1396بهمن  30» جستجوي مؤثر براي یافتن منابع علمی«کارگاه آموزشی  )15

در زمستان و ارائه راهکارهاي مربوطه با تاکید بر مدیریت تلفیقی آفت  مدیریت آفات پسته« دوره آموزش حضوري )16

 ساعت. پژوهشکده پسته 4. 1397آبان  7». پسیل

موسسه ساعت.  6، 1397آبان  21». کاريشناخت خاك و اصالح آن در مناطق پسته«دوره آموزش حضوري  )17

 .تحقیقات علوم باغبانی

 4. 1397آبان  28ها. یریت تغذیه در زمستان:استفاده از کودهاي آلی و نحوه پوسیدگی آنمد«دوره آموزش حضوري  )18

 ساعت. پژوهشکده پسته

 ساعت. پژوهشکده پسته 4. 1397آذر  5». هرس درختان بارور پسته«دوره آموزش حضوري  )19

ساعت.  12. 1397آذر  12هاي پوسیدگی آرمیالریایی ریشه درختان پسته. آشنایی با بیماري«دوره آموزش حضوري  )20

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

موسسه تحقیقات ساعت.  8. 1397اسفند  5. »اندازهاي تولید علمسنجی و چشممبانی علم«دوره آموزش حضوري  )21

 علوم باغبانی.

مهر  3تا  1. »(اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی 3آشنایی با معارف اسالمی «دوره آموزش حضوري  )22

 . مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزي استان کرمان.ساعت 16. 1398

 
 

 عضویت در انجمنهاي علمی ملی و بین المللی

  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان. )1

 عضو کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران )2



  

 وزارتفعالیت در کمیسیون ها و شوراهاي وابسته به 

 .1/6/1388تا  16/10/81خش آبیاري و تغذیه از دبیر شوراي ب )1

 ).1389تاکنون (غیر از سال  16/7/81عضو شوراي انتشارات مؤسسه از تاریخ  )2

 ).1389تاکنون (غیر از سال  7/11/87دبیر شوراي انتشارات مؤسسه از تاریخ  )3

 .1388تا پایان سال  15/12/81عضو ستاد آفالتوکسین پژوهشکده پسته از  )4

 ماه. 15به مدت  25/12/84تا تاریخ  25/9/83تحقیقات مؤسسه از تاریخ دبیر شوراي  )5

 سال. 2به مدت  1387تا بهمن  12/10/85از  فنی پژوهشکده پسته -عضو کمیته علمی )6

 سال. 2به مدت  7/8/86عضو هیات تحریریه فصلنامه پسته ایران از تاریخ  )7

تحقیقات پسته ایران. برنامـه ذکـر شـده در پژوهشـکده     عضو کارگروه تخصصی آب و همکاري در تهیه برنامه راهبردي  )8

توسط وزیر محترم جهاد کشاورزي تایید نهایی و ابـالغ   25/8/87مورخه  29519/020پسته تدوین و طی نامه شماره 

 شده است.

 .1/11/1390مورخه  280/7501مسئول کارگروه آب کانون هماهنگی دانش و صنعت پسته به شماره  )9

 سال. 2به مدت  1/6/95مورخه  280/1283پسته پژوهشکده پسته به شماره ابالغ د/ عضو کارگروه تخصصی )10

 .8/10/95/ص/پ مورخه 801/95عضو شوراي مرکز رشد واحدهاي فنآوري تخصصی پسته به شماره ابالغ  )11

  

  سایر موارد

 10/10/81تـاریخ  تقدیرنامه جهت برپایی غرفه دستاوردهاي تحقیقاتی مؤسسه در نمایشگاه هفته جهـاد کشـاورزي از    )12

 .16/10/81الی 

  .1382در سال  پژوهشکده پستهعضو کمیته برداشت محصول  )13

 .25/2/83تا  25/1/82رفسنجان از تاریخ  2سرپرست ایستگاه تحقیقات شماره  )14

  از ریاست محترم مؤسسه. 1383تقدیرنامه به دلیل پشتکار و حسن مسئولیت در جهت اهداف مؤسسه در سال  )15

  1384ب خالصه مقاالت و برنامه ریزي چهارمین سمپوزیوم بین المللی پسته و بادام. همکاري درتهیه کتا )16

  .2005لوح تقدیر از دبیر چهارمین سمپوزیوم بین المللی پسته و بادام در اجراي سمپوزیوم در سال  )17

  1385ویراستاري علمی کتاب تحت عنوان  شناخت خاك و تغذیه درختان پسته.  )18

 .1383اري و تغذیه از نماینده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسالمی. سال اعطاي لوح محقق برتر آبی )19

 .1385همکاري در برگزاري دومین جشنواره ملی پسته در کرمان درسال  )20

 .1385در سال  پژوهشکده پسته 2هکتاري آبیاري قطره اي خودکاردر ایستگاه شماره  20ناظر پروژه  )21

 سال. 2به مدت  27/2/86ه ایران از تاریخ ابالغ کارشناس واحد تحقیقات فصلنامه پست )22

تقدیرنامه جهت همکاري در اجراي طرح تسریع انتقال یافته هاي تحقیقاتی با مدیریت جهاد کشاورزي اسـتان کرمـان    )23

 از رئیس مؤسسه. 1389تا   1386از سال   

ـاري و فعالیـت در کمیتـه علمـی        )24 لغایـت   23/11/85فنـی از تـاریخ   -تقدیرنامه از ریاست محتـرم مؤسسـه جهـت همک

23/11/87 . 

لغایـت   30/8/87تقدیرنامه از ریاست محترم مؤسسه جهت همکاري به عنوان عضو و دبیر شـوراي انتشـارات از تـاریخ     )25

22/1/89 . 

 .1388در نیمه دوم سال  پژوهشکده پستهرئیس بخش تحقیقات مهندسی تولید، تبدیل و نگهداري محصول  )26



العات و مدارك علمـی کشـاورزي و ریاسـت محتـرم مؤسسـه بـه منظـور برگـزاري         تقدیرنامه از رئیس محترم مرکز اط )27

 . رفسنجان.پژوهشکده پسته. 11/8/1390گردهمایی شوراي سیاستگذاري سازمان. 

 .1/10/1392تا  6/10/90از  پژوهشکده پستهسرپرست و رئیس بخش تحقیقات آبیاري و تغذیه  )28

 .1/11/1390مورخه  280/7501پسته به شماره مسئول کارگروه آب کانون هماهنگی دانش و صنعت  )29

 .1391مرداد  23تقدیرنامه از ریاست محترم مؤسسه جهت برگزاري مراسم افطاري در مؤسسه.  )30

 12تقدیرنامه از ریاست محترم مؤسسه در خصوص همکاري در برگزاري مراسم بازدید آقاي دکتر پرهمـت از مؤسسـه.    )31

 .1391دیماه  13و 

بنـدي  زمان بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان در خصـوص تـدوین و جمـع   تقدیرنامه از طرف سا )32

 .25/3/93/ز/م مورخه 519/217/559دستورالعمل پسته. شماره 

هـاي قابـل تـرویج    رائه یافتهتقدیرنامه از طرف رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در خصوص ا  )33

 .8/4/1395مورخه  200/15285. شماره 1393خاتمه یافته در سال  مستخرج از گزارشات نهایی

. دانشـگاه ولیعصـر   1395شـهریور   16و  15اي. شرکت در چهاردهمین کنگره ملـی هیـدروپونیک و تولیـدات گلخانـه     )34

 رفسنجان.

 1396سال سازمان در تقدیرنامه پژوهشگر برتر  )35

و ارتقاء دانش کارشناسان و مروجان مسـئول مـروج پهنـه در    تقدیرنامه معاون آموزش ترویج سازمان در راستاي توسعه  )36

 1397سال 

 1397تقدیرنامه رئیس پژوهشکده پسته در سال  )37

  داوري مقاالت

آبی و وابستگی به آب مجازي در محصوالت خرمـا و پسـته در   مقاله تحت عنوان: بررسی آب مصرفی پایه و شاخص کم )1

  .11/10/91 مورخه 91-466شماره نامه  فردوسی مشهد.استان کرمان. نشریه پژوهش آب و خاك دانشگاه 

 .1393شهریور  10تا  9فقره مقاله مربوط به اولین همایش ملی پسته ایران. دانشگاه باهنر کرمان.  5داوري  )2

هـاي رشـد ذرت سـینگل کـراس     داوري مقاله تحت عنوان: بررسی اثرات انواع خاکپوش بر کارایی مصرف آب وشـاخص  )3

  .3/11/91مورخه  95-190آب و خاك دانشگاه فردوسی مشهد. شماره گواهی  نشریه پژوهش. 704

. نشـریه  گرگـان بـر عملکـرد بـرنج     يخانه شـهر  هیشده تصف سیبا پساب مغناط اريیآب ریتأثداوري مقاله تحت عنوان:  )4

 .14/4/98پژوهش آب در کشاورزي. مورخه 

ــوان:   )5 ــه تحــت عن  Ca:Mg ratio of irrigation water effects on pistachio seedlings «داوري مقال

Phosphorus cultivated in arid clima « نشریهDesert 16/3/2019. مورخه. 

 
  


