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 کاللکه   منطقکه قپکان   عنوان پروژه کارشنایی : مطالعه اجمکالی پالوویکولها  اخاکهکا  قکدیمی     

 ت  ایتان گنستانا

 تریشه ۀعنوان یمینار کارشنایی ارشد : جزء آبشویی و کنترل شور  ناحی

   تکارشنایی ارشد : مدلسا   واکنش کنزا به شور  طی مراحل مختنف رشد پایان نامۀعنوان 

ژگیهکا  هیکدرولیدی خکاا بکا ایکت اده ا  هندیکه           تغییرپذیر  مدکانی وی  :ریاله دکتر  عنوان

 تا در مقیاس مزرعه K.n.nیا   و فرکتالی، مقیاس

 

 

 عنوان مقاالت ارسال شده به مجالت و کنگره ها :

 
نزدیدتری  همسایه در برآورد جرم  -kارائه مدلی غیرپارامتریک با ایت اده ا  تدنیک  .1

طبیعی ادانشگاه صنعتی  منابع و کشاور   فنون و عنوم مجنهص ظاهر  خاات مخصو
 ت171-191تص:1691 تابستان ت16 اره، شم11 خاات یال و آب عنوم اص هان ،

 
ارائه مدلی غیرپارامتریک برا  برآورد هدایت هیدرولیدی اشباع خاا با ایت اده ا   .2

 تیر – خرداد ،9 شماره ، 91 جند مجنه آب و خاا مشهدتت نزدیدتری  همسایه -kتدنیک 

 ت611-638،ص1691
 

 
(. .Brassica napus Lلزا )سازی اثر زمان تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کمدل .3

ت 19چاپ شده در مجنه به  راعی کشاور  ت پردیس ابوریحان دانشگاه تهرانت دوره 
 ت99-31ت ص 1679ت بهار 1شماره 

 
 
مدلسا   واکنش کنزا به شور  طی مراحل مختنف رشد  ایشیت چاپ شده در مجنه  .4

 33 دهم شماره یال دوا _عنوم کشاور   و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اص هان »
 «ت111-191ص  1678تابستان 

 
 Brassicaاتأثیر یطوح مختنف شور  محیط رشد بر جوانه  نی و رشد گیاهچه کنزا  .5

napus L.   1676یال  -9شماره  -91جند   _عنوم خاا و آب »چاپ شده در مجنه-  
 «تمؤیسه تحقیقات خاا و آب کشور 919-917ص 

احل مختنف رشد رویشیت چاپ شده در مجنه مدلسا   واکنش کنزا به شور  طی مر .6
 91-119ص  1676 مستان  3شماره  7جند   _اکرج   تحقیقات مهندیی کشاور  "
 ت"
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نزدیدتری  همسایه برا  برآورد  -kمقایسه روشها   می  آمار  با روش غیرپارامتریک  .7
پذیرفته شده جهت چاپ در مجنه پژوهشها  ح اظت  .هدایت هیدرولیدی اشباع خاا

 ب و خاا گرگانتآ

 

 
نشریه فنی  ( Phytoremediationمدیریت پایدار خاک به روش زیست پاالیی ) .8

 ت مؤیسه تحقیقات خاا و آب کشورت1676یال  -111شماره 

 

پدافند  منی  کن رانسدومی   تپایش ریزگرد و ارتباط آن با گرم شدن جهانی و تغییر اقنیم .9

 ت تهرانتغیر عامل

 
-عمندرد توابع انتقالی پارامتریک و روش ها   می  آمار  در تخمی  نمون معنم .11

 ت دانشگاه تبریزتدهمی  کنگره عنوم خاا ایرانارائه شده در  یا وانگنوخت ت 

 
 

 ایتخراج دیترس قابل معدنی و آلی فس ر بر فاضالب لج  باقیمانده و تجمعی اثرات .11
کنگره منی عنوم و فناوریها  نوی    اولیارائه شده در   تیدیم بیدربنات تویط شده

 .1391شهریور  21الی  19دانشگاه زنجان، کشاور   

 
 

جرم ویژۀ  نزدیدتری  همسایه برا  تخمی  غیرپارامتریک-Kمعرفی رویدرد نوی   .12
کنگره منی عنوم   ارائه شده در  اولی تPTFsدر مقایسه با روش پارامتریک  ظاهر  خاا

 .1391شهریور  21الی  19دانشگاه زنجان،    و فناوریها  نوی  کشاور

 

به تنشها  شور  طبیعی و مصنوعیت پذیرفته شده برریی نحوه پایخ دهی جوانه پسته  .13
 آبان ماه 11-11  دانشگاه اص هان ها  گیاهی اغیر  یستی  اولی  همایش منی تنش در 

 ت1691
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