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1) Majid Habibi Nokhandan, Javad Bazrafshan, Khalil Ghorbani. 2008 . A quantitative analysis of 

risk based on climatic factors on the roads in Iran. Meteorological Applications 15:3, 347-357. 

مطالطه  -بارندگي  هایای عملکرد گندم ديم با اس فاده از داده . تخمین منطقه 1387.  رويزنژاد پايران  و  لي، خلیلي عخلیل  قربانی (2

 .89-102 صفحه   ،1، شماره 9رزی: آب و خاک و گیاه در كشاورزی، جلد موردی اس ان قزوين. پژوهش كشاو

م (3 قنب  ،رضیه لشکری  قنوری  ف  ،ديرالني  خ  ،ريبامظفريان  ع  و  لیلقربانی  اصغرف حي  فون  1388.  لي  مطالطه   .

 .119-133صفحه  ،2جلد اول، شماره  ;تحقیقات حشره شناسيمخ لف گرگان. فصلنامه  هایدر اقلیم Fulgoromorphaزنجرک

اشناسي خشکسالي  های هوبیقي نمايه . مطالطه تط1389.  المرضازاده غنخطي  و  اظمك  یدپناه س، علوی لي، خلیلي علیلقربانی خ (4

SPI, SIAP  417- 426 صفحه ، 3، شماره 24جلد . نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد. كاوی به رو  داده. 

های شبکه عصبي و درخت تصمیم برای . ارزيابي مدل1389.  المرضازاده غنخطي  و  اظمكیدپناه س، علویلي، خلیلي علیلقربانی خ  (5

  صفحه،  4ايران، جلد اول، شماره    GISسنجش از دور و    ی در تصاوير ماهواره نوآ بر روی گس ره ايران. نشريهتشخیص مناطق ابر

98-87 . 

بار  در اس ان گیالن. نشريه آب و خاک های همدار جغرافیايي: روشي برای ترسیم نقشه . رگرسیون وزن1391  .لیلقربانی خ  (6

  .743-752 هصفح، 3، شماره 26دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 

بیني تغییرات بافت خاک با اس فاده  سنجي پیش امکان   .1391.  لیلقربانی خ  و  هدینیا مذاكری ،  سین ، شريفان حبوطالبهزارجريبي ا (7

. نشريه مديريت خاک و تولید پايدار دانشگاه  VERISE3100و    EM38های  گیری شده به وسیله دس گاه از هدايت الک ريکي اندازه 

 .155-164 صفحه، 1جلد دوم شماره  ،منابع طبیطي گرگانعلوم كشاورزی و 

. مقايسه رگرسیون درخت تصمیم، رگرسیون 1391.  براهیماسطدی اسکويي ا  و  هدینیا م، ذاكری بوطالبهزارجريبي ا  ،لیلقربانی خ (8

 .177-184 صفحه  ،11بار . نشريه پژوهش آب ايران. شماره های همدار جغرافیايي و رگرسیون مطمولي  در ترسیم نقشه وزن

و   (9 درخت تصمیم  . شبیه 1392.  قربانی خلیلظهیری عبدالرضا  به كمك مدل  مقاطع مركب  در  دبي جريان  مجله  M5سازی   .

 . 113-132 صفحه ، 3، شماره 20های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. جلد پژوهش 

های سنجي تشخیص تغیرات پوشش گیاهي مب ني بر شاخصامکان .  1392.  خلیل  قربانیابراهیم زاده سجاد، بذرافشان جواد و   (10

 .33-44 صفحه ،  1، شماره 1جلد ه هواشناسي كشاورزی. مجلای خشکسالي )مطالطه موردی اس ان كرمانشاه(. زمیني و ماهواره 

 كاتیوني تبادل ظرفیت پیشبیني امکان ي. بررس 1392.  قربانی خلیلنژاد كامل و  كاريزک فهیمه، عبداله هزارجريبي ابوطالب، نصرتي (11

 .712-719 صفحه ،  4، شماره 27، جلد خاک. نشريه آب و خاک مشهد زوديافت پارام رهای  از اس فاده  با خاک

كاربرد رو  درخت تصمیم در تطیین منحني مشخصه رطوبت با پارام رهای   سنجيامکان.  1392.  قربانی خلیل  نیا مهدی و ذاكری  (12

  صفحه ،  5، شماره  20جلد  های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان.  ژوهشه پمجلزوديافت خاک.  

230-221 . 

های شیراز و كرمان. و تطرق مرجع در ايس گاه در برآورد تبخیر    M5. كاربرد مدل  1392.  قربانی خلیلسام ي مهسا، قهرمان نوذر و   (13

 . 289-298 صفحه ، 3، شماره 27ت خاک و آب. جلد مجله پژوهش آب در كشاورزی، مؤسسه تحقیقا
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، مجله  بررسي اثرات  تغییر اقلیم بر نیاز آبي سويا در منطقه گرگان.  1392نیا مهدی.  هزارجريبي ابوطالب و ذاكری قربانی خلیل،   (14

 . 33-44 صفحه ، 2، شماره  1لد هواشناسي كشاورزی. ج

پايین دست آب پايه تثبیت بس ر با اس فاده از رو    ثر آبشس گي درتخمین عمق حاك.  1392  .قربانی خلیلظهیری عبدالرضا و   (15

،  6، شماره  20جلد  گرگان.    های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطيمجله پژوهشماشین بردار پش یبان.  

 .107-125صفحه 

ای و های ماهواره داده های خشکسالي مب ني بر خص. مطالطه تطبیقي شا1392. قربانی خلیلابراهیم زاده سجاد، بذرافشان جواد و   (16

 .1034-1045ه ، صفح5، شماره 27جلد نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد. زمیني با اس فاده از تکنیك تحلیل بردار تغییر. 

در برآورد   SWATکرد مدل  . ارزيابي عمل1392نیا مهدی، دهقاني امیر احمد و آبابايي بهنام.  ذاكری  قربانی خلیل،نژاد فاطمه،  ولي  (17

 .57-64، صفحه 1، شماره 1(. نشريه آب و توسطه پايدار، جلد رطوبت خاک )مطالطه موردی: حوضه آبريز نومل 

تطرق پ انسیل با اس فاده از ضريب اصالحي به كمك مدل درخت تصمیم -بهبود برآورد تبخیر.  1393  قربانی خلیل.شريفان حسین،   (18

M5 51-59صفحه ، 1، شماره  8ايران، جلد . نشريه آبیاری و زهکشي . 

 ArcET. تطیین نیاز آبي گیاهان الگوی كشت شبکه آبیاری با اس فاده از  1393، هزارجريبي ابوطالب.  قربانی خلیل  نیا مهدی، ذاكری  (19

ان. جلد های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگ )مطالطه موردی: دشت درودزن فارس(. مجله پژوهش

 .208-191، صفحه 2، شماره 21

20) Zahiri, A. Azamathulla, H. Md and Ghorbani, Kh. 2014. Prediction of Local Scour Depth 

Downstream of Bed Sills Using Soft Computing Models. In: Prediction of Local Scour Depth 

Downstream of Bed Sills Using Soft Computing Models. (Eds. Islam, T., Srivastava, P.K., Gupta, 

M., Zhu, X., Mukherjee, S) 197-208 .Springer Verlag, Berlin. 

امیراحمد،   (21 دهقاني  لیال،  ايس گاه    .1393و عبدالحسیني محمد.    قربانی خلیلرحیمي  پايه  دبي  و  دبي كل  تغییرات  روند  بررسي 

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و مجله پژوهشاس ان گلس ان(.    نرودهیدروم ری ارازكوسه )حوضه آبخیز گرگا

 .173-189 صفحه، 2، شماره 21جلد . منابع طبیطي گرگان

های نوين  تخمین دمای خاک با رو  .  1393  نیا مهدی.، شريط مداری زهرا و ذاكریقربانی خلیلاسدی لیدا، هزارجريب ابوطالب،   (22

 .145-152، صفحه 1، شماره 8جلد ي ايران. اری و زهکش، مجله آبیكاویداده 

عبدالحسیني محمد (23 امیراحمد،  دهقاني  لیال،  تحلیل1393.  قربانی خلیلو    رحیمي   مفصل توابع از اس فاده  با سیالب فراواني . 

آبیاری و زهکشي   ريهشنگلس ان(.   اس ان در ارازكوسه  هیدروم ری ايس گاه  موردی ساالنه )مطالطه  حداكثر سری مبنای بر ارشمیدسي

 .353- 365، صفحه 2، شماره 8جلد ايران. 

، دانشگاه  تولید گیاهيهای  اثر تغییر اقلیم بر عملکرد سويا در منطقه گرگان. مجله پژوهش  .1393سلطاني افشین.قربانی خلیل،   (24

 .85-67، صفحه 2، شماره 21جلد علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. 

های اقلیمي به رو  رگرسیون يابي داده های موضطي در افزايش دقت درون. تأثیر گراديان1393اری زهرا.  و شريط مد  قربانی خلیل (25

 . 147-132، صفحه  10، شماره 5جلد  دار جغرافیايي. پژوهشنامه مديريت حوزة آبخیز، دانشگاه علوم كشاورزی ساری.وزن

)مطالطه   NCEPگرد  عمومي    مدلس نمايي بار  روزانه حاصل از  كاوی در ريزمقیاهای داده مدل. ارزيابي  1393.  قربانی خلیل (26

 . 15شماره  نشريه پژوهش آب ايران.موردی: ايس گاه سینوپ یك كرمانشاه(. 

تاريخ يخبندان1393، ولیزاده اسماعیل.  قربانی خلیل (27 . مجله    ها و سرماهای. بررسي  اقلیم  تأثیر تغییر  مؤثر در كشاورزی تحت 

 . 214-197، صفحه 4ه ، شمار21ب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. جلد های حفاظت آ پژوهش 
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 هایهای زماني داده ای مدلهای سری تحلیل مقايسه .  1393  و عبدالحسیني محمد.  قربانی خلیلرحیمي لیال، دهقاني امیراحمد،   (28

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه  مجله پژوهشارازكوسه(.    دبي كل، دبي پايه و جريان سطحي )مطالطه موردی: ايس گاه هیدروم ری

 .77-55، صفحه 3، شماره 21جلد و منابع طبیطي گرگان.  علوم كشاورزی

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم  پژوهشمجله . الگوی فصلي و مکاني تغییر اقلیم دمای هوا در ايران. 1393. قربانی خلیل (29

 .270-257، صفحه 5، شماره 21جلد كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. 

 

 
30) Bazrafshan Javad , Nadi Mehdi and Ghorbani Khalil. 2015. Comparison of Empirical Copula-

Based Joint Deficit Index (JDI) and Multivariate Standardized Precipitation Index (MSPI) for 

Drought Monitoring in Iran. Water Resources Management, An International Journal Published 

for the European Water Resources Association (EWRA). 29(6):2027-2044. 

های سیالبي مقاطع مركب محاسبه دبي جريان در مجرای اصلي و دشت .  1394.  قربانی خلیلظهیری عبدالرضا، صالحي مهدی و   (31

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. مجله پژوهشسازی.  نه های نوين بهیبا اس فاده از رو  

 .48-25، صفحه 1، شماره 22جلد 

بررسي تأثیر تغییر اقلیم برآبدهي حوضه .  1394نیا مهدی.  و ذاكری ، گلیان سطید  قربانی خلیلسهرابیان الهه، مف اح هلقي مهدی،   (32

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم مجله پژوهشطه موردی حوضه گالیکش در اس ان گلس ان(.  با دخالت مدل هیدرولوژی )مطال

 .125-111، صفحه 2، شماره 22جلد كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. 

33) Ghorbani Khalil, Meftah Halaghi Mehdi, Sohrabian Elaheh, Golian Saeid, Zakerinia Mehdi. 

2016. Evaluation of hydrological and data-based models in estimation of daily runoff in Galikesh 

watershed. International Journal of Hydrology Science and Technology.6(1): 27-44. 

خلیل (34 ساالری قربانی  محمد.  ،  عبدالحسیني  و  میثم  امکان1394جزی  پیش.  وضطیت سنجي  اساس  بر  ساالنه  خشکسالي   بیني 

 . 636-645، صفحه  4، شماره 9. جلد خشکسالي در فصل بهار )پژوهش موردی ارازكوسه(. نشريه آبیاری و زهکشي ايران

. تحلیل فراواني سیل بر اساس 1394.  مف اح هلقي مف اح، عبدالحسیني محمد، دهقاني امیراحمد  قربانی خلیل،زاهديان فاطمه،   (35

های حفاظت آب و خاک، مجله پژوهشيس گاه هیدروم ری ارازكوسه گلس ان(.  رو  های تئوری مقادير حدی )مطالطه موردی: ا

 . 135-121، صفحه  3، شماره 22جلد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. 

 سنجش های تکنیك بر مب ني دوگانه  گیاهي ضريب رهیافت . ارزيابي1394د.  و حیدری خزيمه محم قربانی خلیلقهرمان نوذر،  (36

 .151-136، صفحه 4، شماره 21جلد تطرق. فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبیاری و آب،  – تبخیر تفکیکي رآوردب در دور از

 بار  در م غیرهای بندی پهنه  و تخمین منظور به  يابي درون  مخ لف های رو  . ارزيابي1394.  قربانی خلیلكاظمي حسین،   (37

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی مجله پژوهش .  یزه پاي غالت ديم كشت جهت قال آق شهرس ان كشاورزی اراضي

 .23-1، صفحه 4، شماره 22جلد و منابع طبیطي گرگان. 

فاطمه،   (38 و شريفان  قربانی خلیل،تیموری  جواد  مطالطه 1394حسین.    بذرافشان  نمايه .  با  هواشناسي  های  نمايه  تطبیقي  های ی 

كاوی، مطالطه موردی ايس گاه ارازكوسه )اس ان گلس ان(. مجله تحقیقات آب و ه هیدرولوژيکي برای پايش خشکسالي به رو  داد

 . 413-405، صفحه  3، شماره 46جلد خاک ايران، دانشگاه تهران. 

نوذر.    قربانی خلیل، (39 قهرمان  و  مهدی  هلقي  مف اح  مهرناز،  درياسری  پهنه .  1394بذرافشان  تطبیقي  اس ان  مطالطه  اقلیمي  های 

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان. مجله پژوهشوهای مخ لف تغییر اقلیم.  گلس ان تحت سناري

 .202-187، صفحه 5، شماره 22جلد 
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الهه،    قربانی خلیل، (40 اقلیم بر روند دبي ماهانه    .1395جزی میثم و عبدالحسیني محمد.  ساالریسهرابیان  پیش بیني تاثیر تغییر 

نشريه حفاظت منابع آب و خاک،   .مطالطه موردی: حوضه آبريز گالیکش  (IHACRES)ار بردن مدل هیدرولوژيکيرودخانه با بک

 . 34-18، صفحه 4، شماره  5جلد دانشگاه آزاد اسالمي. 

یني بسازی و پیشكاوی در شبیه های هیدرولوژيکي و داده . ارزيابي رو 1395جزی میثم .  ساالری سهرابیان الهه و    قربانی خلیل، (41

 .217-203(: 1) 23،  های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگانمجله پژوهش .دبي جريان ماهانه 

اقلیم  .  1395  درياسری مهرناز، مف اح هلقي مهدی و قهرمان نوذر.بذرافشان    قربانی خلیل، (42 اقلیمي بر پهنه   تاثیرات تغییر  بندی 

 .319- 332(: 2) 47تهران.  س ر  ياف ه. مجله تحقیقات آب و خاک ايران، دانشگاه اس ان گلس ان با رو  دمارتن گ

43) Salarijazi, Meysam., Abdolhosseini, Mohammad., Ghorbani, Khalil., 

Eslamian, Saeid. 2016. Evaluation of quasi-maximum likelihood and 

smearing estimator to improve sediment rating curve estimation. 

International Journal of Hydrology Science and Technology. 6(4):359-370. 

تغییرات زماني1395جزی میثم.  و ساالری  قربانی خلیلفغاني منیره،   (44 مجله  های فصلي هواشناسي.  مکاني خشکسالي -. تحلیل 

 . 1-11(: 1) 4هواشناسي كشاورزی. 

 آمار فاقد های حوضه  در  ماهانه  جريان برآورد.  1395جزی و دهقاني امیراحمد.  میثم ساالری  ، قربانی خلیلنطیمي كلورزی زهرا،   (45

های حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي مجله پژوهشحوضه.   فیزيوگرافي و اقلیمي پارام رهای از اس فاده  با

 . 207-224(: 3) 23گرگان، 

. مقايسه روند تغییرات دبي كل، دبي پايه و پارام رهای كیفي آب در ايس گاه  1395 .نی خلیلربا  قرحیمي لیال، دهقاني امیراحمد  (46

 .83-91(: 13) 7حوضه آبخیز، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي ساری. ارازكوسه. مجله مديريت 

میثم،  ساالری  (47 خلیل، جزی  الهه    قربانی  محمد.  سهرابیان  عبدالحسیني  جپیش.  1395و  روزانبیني  از ريان  اس فاده  با  رودخانه  ه 

 . 479-488(: 10) 4ايران.  محور. نشريه آبیاری و زهکشيهای داده مدل

 اقلیمي و فیزيوگرافي پارام رهای  تأثیر . بررسي1395و امیر احمد دهقاني.     جزی، میثم ساالریقربانی خلیلنطیمي كلورزی زهرا،   (48

 . 556-545(، 4)3ی، جله اكولوژرودخانه. م فصلي جريان سازی شبیه  در حوضه 

های بلند مدت جغرافیايي ايران از لحاظ رخداد خشکسالي   بندی پهنه . خوشه 1395جزی میثم.  ساالریو    قربانی خلیلفغاني منیره،   (49

 . 659-649(، 5)10، نشريه آبیاری و زهکشي ايرانهواشناسي. 

های دلای چندزمانه در بهبود دقت م. كاربرد تصاوير ماهواره 1396.  نژاد پرويزقهرمان نوذر، قمقامي مهدی، قرباني خلیل و ايران (50

 .24-11(، 1)48مجله تحقیقات آب و خاک ايران، دانشگاه تهران ، بیني فنولوژی ذرت. پیش 

 SPIي  شاخص خشکسال  يروند و نقطه شکست در سريهای فصل  لیتحل.  1396جزی میثم.  و ساالری  قربانی خلیلفغاني منیره،   (51

 .679- 667(، 4)11، نشريه آبیاری و زهکشي ايرانن. در ايرا

 داده  های  مدل  تطبیقي  . مقايسه1396  و بسالت پور علي اصغر.    قربانی خلیل  نژاد سید جواد،دهقاني نويد، قاسمیه هدی، ساداتي (52

های  مجله پژوهشي(.  صمصام  بازفت  آبخیز  حوضه :  موردی  دما مجله مديريت حوضه آبخیز )مطالطه   و  بار   نمايي  ريزمقیاس  در  كاوی

 .240-227(: 5) 24، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان، حفاظت آب و خاک

  گندم آبي  نیاز و تطرق - تبخیر بر تغییراقلیم اثر . بررسي1396و سلطاني افشین.  قربانی خلیلنیا مهدی، يارمحمدی سمیرا، ذاكری  (53

 . 97-109: 10بجنورد. مجله مهندسي منابع آب،  منطقهي در

نويد، قاسمیه هدی، ساداتي (54  مدل   از   اس فاده  با  رواناب  بر   اقلیم   تغییر  اثر  ارزيابي.  1396  .  قربانی خلیل  نژاد سید جواد و دهقاني 

 . 102-89(: 1) 4اكوهیدرولوژی،  صمصامي(. مجله  بازفت آبخیز  حوضه : موردی هیدرولوژيك )مطالطه 
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ساالری  (55 سامان،  و  كريمي  میثم  خلیلجزی  برآورد1396.  قربانی   های   رو   از   اس فاده   با   رودخانه   محیطي  زيست   جريان  . 

 . 189-177(، 1)4، اكوهیدرولوژیرومیزی. مجله  ذخیرة  مدل  و جريان تداوم ان قال منحني تسمن، تنانت، هیدرولوژيکي

 های نمايه   كمك  به  کاخ  سطحي  رطوبت  . برآورد1396.  قربانی خلیلزاده اسماعیل و   خزاعي سحر، رائیني سرجاز محمود، ولي  (56

. نشريه آبیاری و زهکشي (گنبدكاووس:  موردی  مطالطه )  موديس  سنجنده   از تصاوير  اس فاده   با  زمین  سطح  دمای  و  گیاهي  پوشش

 . 151-162(، 2)11ايران، 

   توزيطي   مدل  از  اس فاده   با  كوهس اني  حوضۀ   در  مبنا  رويداد  رواناب  . برآورد1396.  قربانی خلیلجزی میثم و  شريفي علي، ساالری (57

 . 1215-1225(، 4)4، اكوهیدرولوژی . مجله اGSSHAفیزيکي 

58) Ghorbani, Khalil, Salarijazi, Meysam and Abdolhosseini, Mohammad. 

Eslamian, Saeid. 2016. Assessment of minimum variance unbiased estimator and beta coefficient 

methods to improve the accuracy of sediment rating curve estimation. 

International Journal of Hydrology Science and Technology. 7(4):350-363. 

. بررسي مقايسه ای مدل م داول و واسنجي شده  1397، مف اح هلقي مهدی.    قربانی خلیلدايي ساناز ، ساالری جزی میثم ،   (59

آبیاری  .الیکش، تمر، وطنا، كچیك و نوده در اس ان گلس ان()حوضه های مورد مطالطه: گ  در برآورد سیالب و رواناب  شماره منحني

  . 143-152( : 1) 12. و زهکشي ايران

  شده  اصالح  منحني   شماره   مدل  (. كاربرد1397.، مف اح هلقي، مهدی. )زمس ان  قربانی خلیلدايي، ساناز.، ساالری جزی، میثم.،   (60

 .145-163(: 17)5سیالب. هیدروژئومورفولوژی.  برآورد یبرا( پارام ری سه سینگ-میشرا)

61) Ghamghami, Mahdi, Nozar Ghahreman, Parviz Irannejad, and Ghorbani Khalil. 2018. 

Comparison of Data Mining and GDD-Based Models in Discrimination of Maize 

Phenology. International Journal of Plant Production.pp. 1-12. 

های در ايس گاه  SPEI و  SPI های خشکسالي هواشناسيتحلیل تطبیقي رف ار شاخص.  1397.  قربانی خلیل  .قلطه الله رضائي  (62

 . 31-40(. 1) 6. هواشناسي كشاورزی .من خب اس ان گلس ان

ن آب زيرزمیني در  اهانۀ تبادل جريابرآورد نوسانات م.  1397كابلي عبدالرضا.    .خلیل  قربانی   .ساالری جزی میثم .فر مهدیانصاری  (63

 . 1233-1240(:  4)5. اكوهیدرولوژی .منطقۀ ساحلي

مجله   .بندی تراز آب زيرزمینيارزيابي رو  كريجینگ بیزين تجربي در پهنه .  1397  فرنیا الناز.  .جزی میثمساالری   .قربانی خلیل (64

  .165-182(: 1) 25. فاظت آب و خاکهای حپژوهش 

مکاني .  1397صديقه.  پور  برارخان  .اسماعیلده  ولیزا  .خلیلقربانی   (65 تغییرات  روند  خشکسالي -بررسي  دوم غیره  شاخص  زماني 

 .                     25-38: 11. مديريت بیابان در ايران SPEI هواشناسي

مرجع مناطق ساحلي تطرق  -مدل تجربي برآورد تبخیر  20. ارزيابي دقت  1397رسولي مجد نگار.    و  نیا توحیدعلیقلي  ،قربانی خلیل (66

 . 307-320(: 4)25. های حفاظت آب و خاکمجله پژوهش .در اقلیم های مخ لف

  مطالطۀ(كشاورزان    توسّط  خشکسالي  با  مقابله   روشهای  بررسي  .1397و خاكسار مقدم گوهر.    قربانی خلیلعابدی سروس اني احمد،   (67

 . 13-31: 28ايداری محیط. . مجله جغرافیا و پ)شمالي خراسان اس ان شیروان شهرس ان: موردی

شهری.   شده   تصفیه   فاضالب  با  آبیاری  تحت  پنبه   فیزيولوژيکي  عملکرد  . بررسي1397و امامي سمیه.    قربانی خلیلچوپان يحیي،   (68

 . 1120-1128( : 5) 12. آبیاری و زهکشي ايران

 مخ لف   سناريوهای  تأثیر  تحت  آبخوان  لکردمع  . ارزيابي1397و دهقاني امیراحمد.    قربانی خلیلمف اح هلقي مهدی، ابارشي فرزانه،   (69

 . 1140-1153( : 5) 12. آبیاری و زهکشي ايراناقلیمي. 
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های نوين آبیاری يابي نواحي مس طد اجرای سامانه مکان.  1397و حسام موسي.    قربانی خلیلاحمدی احمد، هزارجريبي ابوطالب،   (70

با تحلیل سلسله مراتبي )كم-باراني-)موضطي اسفراين  GIS( درAHPفشار(  مجله  .  خراسان شمالي(-)مطالطه موردی: شهرس ان 

 . 87-69(: 5)25. های حفاظت آب و خاکپژوهش 

بندی آماری و رگرسیوني جهت پهنه های زمینطه تطبیقي دقت مدل. مطال1397آقاشريط مداری زهرا، اتحادی مهسا و قرباني خلیل.   (71

 . 58-70(. 2) 6. هواشناسي كشاورزیدما در مركز و شمال ايران. 

 طي  WQI از  اس فاده   با   زيرزمیني  آب  كیفیت  زماني  و  مکاني  تغییرات   . ارزيابي1398جزی میثم.و ساالری   قربانی خلیلكیا فرزانه،   (72

 . 51-40(: 1)50گلس ان. تحقیقات آب و خاک ايران.  اس ان  آبخوان در دهه  دو

مدل توسطه داده شده میشرا سینگ تك   ابيي. ارز1398مهدی.  ، مف اح هلقي    قربانی خلیلدايي ساناز ، ساالری جزی میثم ،   (73

  .  213-201( : 1) 42علوم و مهندسي آبیاری.   .پارام ری در برآورد هیدروگراف سیالب

74) Ghorbani Khalil, Salarijazi Meysam, Abdolhosseini Mohammad, Eslamian Saeid and 

Ahmadianfar Iman. 2019. Evaluation of Clark IUH in rainfall-runoff modelling (case study: 

Amameh Basin). International Journal of Hydrology Science and Technology. 9(2):137-153. 

75) Mohammad-Mahdi Ansarifar, Meysam Salarijazi, Khalil Ghorbani & Abdol-Reza Kaboli (2019): 

Simulation of groundwater level in a coastal aquifer, Marine Georesources     Geotechnology. 1-9 

بررسي آزمايشگاهي اثر شیب مثبت ديواره  1398.  خلیلقربانی    كريمي پورسوركوهي مهسا، مف اح هلقي مهدی، دهقاني امیراحمد و  (76

 . 246-233(: 1)26. های حفاظت آب و خاکمجله پژوهش رخ طولي بر ضريب آبگذری سرريز مثلثي. در نیم

تأثیر1398بدالرضا.  بلي عو كا  قربانی خلیلجزی میثم،  فر محمد مهدی، ساالریانصاری  (77  مکاني  توزيع   و   مقدار  بر   اقلیم  تغییر   . 

 . 95-83: 31. نشريه جغرافیا و پايداری محیط، گز بندر ساحلي آبخوان در محلول جامد موادّ مجموع

 در رشیدوخ تابش برآورد مدلهای كارايي ارزيابي . 1398. قربانی خلیلآقاشريط مداری زهرا، حجابي سمیه و صداقت مصطبي بیژن،  (78

 .1973-1963(: 8)50تحقیقات آب و خاک ايران. . ماهوارهای تصاوير از اس فاده  با زمین سطح

79) Ansarifar Mohammad-Mahdi, Salarijazi Meysam, Ghorbani Khalil and Kaboli Abdolreza. 2019. 

Spatial estimation of aquifer’s hydraulic parameters by a combination of borehole data and 

inverse solution.1-10.  

80) Saberi Mehdi, Ziaiifar Aman Mohammad, Kashaninejad Mahdi, Aalami Mehran, Mirzaei Habib 

Ollah, Ghorbani Khalil, and Sara Aghajanzadeh.2019. Prediction of the physicochemical 

properties of quince puree during thermal treatment using M5 decision tree. Journal of Food 

and Bioprocess Engineering 2(2): 2019: 139-146. 

های عمیق و نیمه عمیق اس ان گلس ان با اس فاده زيرزمیني در آبخوان  زماني نوسانات تراز آب-. تحلیل مکاني1398.  قربانی خلیل (81

 . 1514- 1504(: 5)13 ،آبیاری و زهکشي ايران  .GISهای آماری ناپارام ری در محیط از آزمون

 هیدرولوژيکي   و  اقلیمي  تغییرات  تأثیر  برآورد.  1398الرضا.  لي عبدو كاب  قربانی خلیلجزی میثم،  فر محمد مهدی، ساالری انصاری  (82

 .11397-1388(: 5)13،  آبیاری و زهکشي ايران. ساحلي آبخوان  در زيرزمیني  آب سطح  تراز بر

83)  
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 هما ش مقاالت   -2-3

عملکرد   بینيیشدر پ  يسالخشک  هایيه كاربرد نما  .1389  .المرضازاده غنخطي  و  اظم ك  یدپناه س، علویلي، خلیلي علیلقربانی خ (1

 المللي مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا.اولین كنفرانس بین -سرارود كرمانشاه  ی:مطالطه مورد - يمگندم د

كاو.  1390.لیلقربانی خ  و   وذر، قهرمان نهساسام ي م (2 داده  پ  M5  یكاربرد مدل  پ انس  ر یتبخ  ينیب  شیدر  )مطالطه    ل یو تطرق 

 كشاورزی، كرج، ايران. آب مديريت و هواشناسي ملي كنفرانس ناولی -(رازیش س گاه ي: ایمورد

های زيرزمیني.، سومین همايش ملي ،  تغذيه مصنوعي آب1391.  هدیم  مف اح هلقي  و  لیلخ  قربانی،  وسيم  ، حسامليع حبیبي (3

 مديريت جامع منابع آب، ايران، ساری

تغییرات فصلي پارام رهای اقلیمي در بیني  پیش  .1391.  یدهم  نیاذاكری  و  لیل خ  قربانی  ،وسيم  حسام  ،حمد مهدیم  نوريانشاه  (4

؛ مطالطه موردی ايس گاه سینوب یك گرگان.، سومین  HADCM3های مدل  سال آتي با اس فاده از ريز مقیاس نمايي آماری داده   20
 .همايش ملي مديريت جامع منابع آب، ايران، ساری

ت محصوالت با اس فاده از  شسازی الگوی ك. بهینه 1391.  لیلقربانی خ  و   سین، شريفان حبوطالبا  ، هزارجريبيیالدخواجوی م (5

 3و   2برداری بهینه از منابع آب. دانشگاه آزاد واحد دزفول.  آباد(. همايش ملي بهره ريزی غیرخطي )مطالطه موردی: منطقه عليبرنامه 
 .  1391اسفند 

. M5ه كمك مدل درخت تصمیم  ی آبیاری شده با آب دريا بهابررسي تغییرات شوری خاک .  1391.  لیلقربانی خ  و  قیهباقری ر (6

 ريزی محیط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان. اولین همايش ملي حفاظت و برنامه 

آبريز  بندی كیفي آب شرب حوضه  . پهنه 1391نیا مهدی.  و ذاكری  قربانی خلیلشهبازبیگي محمدحسین، مف اح هلقي مهدی،   (7

 توسطه  به  دس یابي راهکارهای ملي كنفرانس اولین(.  GISانون و سامانه اطالعات جغرافیايي ) ز رو  آن روپي شسو با اس فاده اقره 

 ، تهران.1391اسفند  20،  زيست محیط و طبیطي منابع ، كشاورزی بخشهای پايدار در

پ ا1391نیا مهدی.  و ذاكری  قربانی خلیلشهبازبیگي محمدحسین، مف اح هلقي مهدی،   (8 آبخوان . تطیین  نسیل كیفي آب شرب 

دشت   )قره محبوس  مراتبي  سلسله  تحلیل  از  اس فاده  با  )AHPسو  جغرافیايي  اطالعات  سامانه  و   )GIS.)  ملي كنفرانس اولین 

 ، تهران.1391اسفند  20 ،   زيست محیط و طبیطي منابع ، كشاورزی بخشهای پايدار در توسطه  به  دس یابي راهکارهای

. تطیین مدل سری زماني دبي پايه ايس گاه هیدروم ری 1392و عبدالحسیني محمد.    قربانی خلیلیراحمد،  رحیمي لیال، دهقاني ام (9

 ، سنندج.92ارديبهشت  5ال  3مه خشك. ارازكوسه )حوضه آبخیز گرگانرود اس ان گلس ان(. اولین كنفرانس هیدرولوژی مناطق نی

امیراحمد،   (10 ايس گاه هیدروم ری 1392ي محمد.  و عبدالحسین  قربانی خلیلرحیمي لیال، دهقاني  پايه  . بررسي روند تغییرات دبي 

 ج.، سنند 92ارديبهشت  5ال  3ارازكوسه )حوضه آبخیز گرگانرود اس ان گلس ان(. اولین كنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشك. 

های یاهي مب ني بر شاخصسنجي تشخیص تغیرات پوشش گ. امکان 1392.  قربانی خلیلابراهیم زاده سجاد، بذرافشان جواد و   (11

و    18المللي مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا.  ای خشکسالي )مطالطه موردی اس ان كرمانشاه(. دومین كنفرانس بینزمیني و ماهواره 
 ، كرمان.  1392ارديبهشت ماه   19

ی گمشده دبي ماهانه ايس گاه  هاهای مخ لف بازسازی داده . مقايسه رو 1392.  قربانی خلیلزاده ح، دهقاني امیراحمد و  گنجي (12

های باالدست. اولین همايش ملي بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان آمار خود ايس گاه و ايس گاه   دست بر اساسپايین
 . 1392ارديبهشت ماه  26و  25)اصفهان(. 

 های آبیاریو مشکالت موجود در سامانه   . بررسي مسائل1392و گنجي زاده حمید.    انی خلیلقربشاكر مج بي، كیاني علیرضا،   (13

 26و    25. اولین همايش ملي بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان )اصفهان(.  GISافزار  گیری از نرمای با بهره قطره 
 .1392ارديبهشت ماه 

ی مناسب كیفي آب زيرزمیني هابندی مکاناولويت   1392.  قربانی خلیلامجديان محمدرضا، حسام موسي، مف اح هلقي مهدی و   (14

. اولین همايش ملي بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد  GISدر    SAWو    TOPSISهت مصارف كشاوری با اس فاده از رو   ج
 .1392ارديبهشت ماه  26و  25خوراسگان )اصفهان(. 
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رای تامین آب مورد آب زيرزمیني ب   بندی كیفيپهنه   1392  قربانی خلیل.امجديان محمدرضا، حسام موسي، مف اح هلقي مهدی و   (15

آن روپي شانون  نیاز كشاورزی به رو  وزن اولین همايش ملي بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان GISدر  دهي   .
 .1392ارديبهشت ماه  26و  25)اصفهان(. 

. تهیه نقشه شوری خاک يا اس فاده از  1392.  نیا مهدی، دهقاني امیر احمد و آبابايي بهنامذاكری  قربانی خلیل،نژاد فاطمه،  ولي  (16

يابي)مطالطه موردی: منطقه نومل(. اولین همايش ملي بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان )اصفهان(.  درون های  رو 
   .1392ماه ارديبهشت  26و  25

. دومین  SWATاهمیت كاربرد مدل  .1392بهنام.  نیا مهدی، دهقاني امیر احمد و آبابايي  ذاكری  قربانی خلیل، نژاد فاطمه،  ولي  (17

  ای همدان.، دانشگاه فني و حرفه ريزی محیط زيستهمايش ملي حفاظت و برنامه 

ورزی تاثیرسیس م های مخ لف خاک.  1392.  قربانی خلیلو    ابوطالب   هزارجريبي،  محمداسماعیلاسدی   ،نرگسحسین نژادفوجردی   (18

 . كشاورزی و محیط زيست سالم دومین همايش ملي توسطه پايدار. فیزيکي و شیمیايي خاک حفاظ ي ومرسوم برخواص

 مخ لف های سیس م تاثیر مقايسه .  1392.   قربانی خلیلو    ابوطالب   هزارجريبي،  محمداسماعیلاسدی   ،نرگسحسین نژادفوجردی   (19

دومین همايش ملي توسطه پايدار كشاورزی و محیط زيست .  محصول  خاک وعملکرد رطوبت حفظ بر مرسوم و حفاظ ي ورزی خاک
 .  سالم

بندی های طبقه . مقايسه رو 1392و هزارجريبي ابوطالب.    قربانی خلیلمهنو ،     يه، مف اح هلقي مهدی، مقدسيهر مهدفرشادم (20

براساس داده نظارت شده در تهیه  اراضي  لندست )مطالطه موردی حوضه زرينه رود(. دوازدهمین  های ماهواره ی نقشه كاربری  ای 
 همايش ملي آبیاری و كاهش تبخیر كرمان.

ی نقشه كاربری اراضي تهیه .  1392و هزارجريبي ابوطالب.    خلیل  قربانیمهنو ،     شادمهر مهديه، مف اح هلقي مهدی، مقدسيرف (21

. دوازدهمین همايش رود(های سنجش از دور )مطالطه موردی: حوضه زرينه و برآورد نیازآبي مصارف كشاورزی با اس فاده از تکنیك 
 ملي آبیاری و كاهش تبخیر كرمان.

 دادههای اساس بر خاک دمای تخمین.  1392نیا مهدی.  زهرا و ذاكری  ، شريط مداریقربانی خلیلاسدی لیدا، هزارجريب ابوطالب،   (22

 . انگهای منابع آب و كشاورزی خوراسهمسايگي. اولین همايش ملي چالش– k نزديک رين و رگرسیوني روابط از اس فاده  با هواشناسي

 اعماق دمای تغییرات روند . بررسي1392مهدی.  نیا  ، شريط مداری زهرا و ذاكریقربانی خلیلب،  اسدی لیدا، هزارجريب ابوطال (23

 ان. گهای منابع آب و كشاورزی خوراسكندال. اولین همايش ملي چالش -من  آزمون از اس فاده  با خاک مخ لف

های بار  تحت تأثیر تغییر  نه غییرات په. ت1393.  قربانی خلیلبذرافشان درياسری مهرناز، مف اح هلقي مهدی، قهرمان نوذر و   (24

شناسي درخ ي. دانشگاه علوم های زيست محیطي و گاه المللي چالشاقلیم )مطالطه موردی: اس ان گلس ان(. چهارمین كنفرانس بین
 .  1393ارديبهشت ماه  15و   14كشاورزی و منابع طبیطي ساری. 

. تغییرات مکاني دما تحت تأثیر تغییر اقلیم 1393.  قربانی خلیلبذرافشان درياسری مهرناز، مف اح هلقي مهدی، قهرمان نوذر و   (25

بین كنفرانس  چهارمین  گلس ان(.  اس ان  موردی:  چالش )مطالطه  گاه المللي  و  محیطي  زيست  علوم های  دانشگاه  درخ ي.  شناسي 
 .  1393ارديبهشت ماه  15 و  14كشاورزی و منابع طبیطي ساری. 

احمد.  قربانی خلیلفر فاطمه،  زاهديان (26 امیر  از سری 1393، عبدالحسیني محمد و دهقاني  اس فاده  با  . تحلیل مقادير حدی دبي 

شناسي درخ ي. دانشگاه علوم كشاورزی و منابع های زيست محیطي و گاه المللي چالشهای ساالنه. چهارمین كنفرانس بینحداكثر
 .1393ارديبهشت ماه  15و   14ساری. طبیطي 

در   BFI. بررسي روند شاخص خشکسالي هیدرولوژيکي  1393، بذرافشان جواد و شريفان حسین.  قربانی خلیلتیموری فاطمه،   (27

شناسي درخ ي. دانشگاه علوم كشاورزی و های زيست محیطي و گاه المللي چالش ايس گاه ارازكوسه گرگان. چهارمین كنفرانس بین
 .1393ارديبهشت ماه  15و  14طبیطي ساری.  منابع

. بررسي روند خشکسالي هیدرولوژيکي در ايس گاه ارازكوسه  1393، بذرافشان جواد و شريفان حسین.  قربانی خلیلتیموری فاطمه،   (28

بیطي ساری. شناسي درخ ي. دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طهای زيست محیطي و گاه المللي چالش گرگان. چهارمین كنفرانس بین
 .1393ارديبهشت ماه  15و  14

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=نرگس&queryWr=حسين%20نژادفوجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=نرگس&queryWr=حسين%20نژادفوجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=نرگس&queryWr=حسين%20نژادفوجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=محمداسماعيل&queryWr=اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=ابوطالب&queryWr=هزارجريبي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_231=تاثیرسیستم-های-مختلف-خاک-ورزی-حفاظتی-ومرسوم-برخواص-فیزیکی-و-شیمیایی-خاک.html
http://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_231=تاثیرسیستم-های-مختلف-خاک-ورزی-حفاظتی-ومرسوم-برخواص-فیزیکی-و-شیمیایی-خاک.html
http://www.civilica.com/Papers-SADHE02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-همایش-ملی-توسعه-پایدار-کشاورزی-و-محیط-زیست-سالم.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=نرگس&queryWr=حسين%20نژادفوجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=نرگس&queryWr=حسين%20نژادفوجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=نرگس&queryWr=حسين%20نژادفوجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=محمداسماعيل&queryWr=اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=ابوطالب&queryWr=هزارجريبي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-SADHE02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-همایش-ملی-توسعه-پایدار-کشاورزی-و-محیط-زیست-سالم.html
http://www.civilica.com/Papers-SADHE02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-همایش-ملی-توسعه-پایدار-کشاورزی-و-محیط-زیست-سالم.html
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بیني جريان رودخانه با اس فاده از . پیش 1393نیا مهدی.  ، مف اح هلقي مهدی، گلیان سطید و ذاكریقربانی خلیلسهرابیان الهه،   (29

گاه علوم  شناسي درخ ي. دانشهای زيست محیطي و گاه المللي چالشهمسايگي. چهارمین كنفرانس بین  -Kالگوري م نزديک رين  
 .1393ارديبهشت ماه  15و   14كشاورزی و منابع طبیطي ساری. 

. مطالطه تطبیقي چهار نمايه خشکسالي در اس ان گلس ان با رو  خوشه  1394و ساالری جزی میثم.    قربانی خلیلفغاني منیره ،   (30

 خرداد ماه.  27بندی. اولین همايش ملي تخصصي علوم كشاورزی و محیط زيست ايران. 

نگره ملي آبیاری و  . ارزيابي رو  های درون يابي خشکسالي. نخس ین ك1394و ساالری جزی میثم.  قربانی خلیلمنیره ،  فغاني (31

 . 94ارديبهشت  24زهکشي ايران دانشگاه فردوسي مشهد. 

یدرولوژيکي های ه. تحلیل شدت و مدت خشکسالي1394، مف اح مهدی و عبدالحسیني محمد.  قربانی خلیلف حي اسبوكالئي رؤيا،   (32

ارديبهشت   24ان دانشگاه فردوسي مشهد.  نخس ین كنگره ملي آبیاری و زهکشي ايربلند مدت )مطالطه موردی: ايس گاه ارازكوسه(.  
94. 

های هیدرولوژيکي . تحلیل شدت و مدت خشکسالي1394، مف اح مهدی و عبدالحسیني محمد.  قربانی خلیلف حي اسبوكالئي رؤيا،   (33

 . 94خرداد  18موردی: ايس گاه ارازكوسه(. اولین كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب. تهران بلند مدت )مطالطه  

. بررسي روند تغییرات خشکسالي هیدرولوژيکي در زير حوضه های آبريز اس ان گلس ان. 1394.  قربانی خلیلیك اندام مدبر مینا و  ن (34

 .94ارديبهشت  24مشهد.  نخس ین كنگره ملي آبیاری و زهکشي ايران دانشگاه فردوسي

و   (35 مینا  اندام مدبر  بررسي تطبیقي  1394.  قربانی خلیلنیك  گلس ان. سومین  .  اس ان  در  و هواشناسي  خشکسالي هیدرولوژيکي 

 . 94ارديبهشت  11سمپوزيوم بین المللي مهندسي محیط زيست و منابع آب . دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي. 

نفرد زيست محیطي رودخانه با اس فاده از شاخص های م نابرآورد جري .1394. قربانی خلیل و  سامان، ساالری جزی میثم كريمي (36

 .1394ها. اسفند  ذخیره رومیزی. دومین كنفرانس بین المللي توسطه پايدار، راهکارها و چالش جريان كم آبي و مدل

مین نیاز زيست محیطي رودخانه با اس فاده از  مقايسه ای تخ  ارزيابي  .1394.  قربانی خلیل  و  سامان، ساالری جزی میثم   كريمي (37

 . 1394 كنفرانس بین المللي توسطه پايدار، راهکارها و چالش ها. اسفندرو  های تنانت وتسمن. دومین 

. بررسي رابطه بیین مشخصات فیزيکي و اقلیمي 1395جزی و دهقاني امیراحمد.  ، میثم ساالریقربانی خلیلنطیمي كلورزی زهرا،   (38

 ، همدان. 95المللي علوم محیط زيست، كشاورزی وطبیطي. شهريور آبريز با جريان فصلي. اولین همايش بینهای حوضه 

های فاقد آمار با بیني دبي ماهانه در حوضه . پیش1395جزی و دهقاني امیراحمد.  نطیمي كلورزی زهرا، قرباني خلیل، میثم ساالری (39
المللي علوم محیط زيست، كشاورزی وطبیطي. شهريور وضه آبريز. اولین همايش بیناس فاده از پارام رهای اقلیمي و فیزيوگرافي ح

 ، همدان. 95

های زمین آماری جهت تخمین . ارزيابي رو 1395و ساالری جزی میثم.    قربانی خلیلبراتي سید سطید، مف اح هلقي مهدی،   (40

المللي مهندسي سو اس ان گلس ان(. دومین كنفرانس بینهای زيرزمیني )مطالطه موردی: حوضه قره برخي از پارام رهای كیفي آب
 محیط زيست. مركز راهکارهای توسطه پايدار. 

يابي مکاني با اس فاده از  . بررسي رو  های درون1395و ساالری جزی میثم.    ی خلیلقربانبراتي سید سطید، مف اح هلقي مهدی،   (41

سو اس ان های زيرزمیني )مطالطه موردی: حوضه: حوضه قره كیفي آب( جهت تطیین پارام رهای  GISسیس م اطالعات جغرافیايي )
 سطه پايدار. المللي مهندسي محیط زيست. مركز راهکارهای توگلس ان(. دومین كنفرانس بین

بندی مکاني آب شرب به كمك رو  . اولويت1395جزی میثم و مف اح هلقي مهدی. ، ساالری قربانی خلیلرسولي امیرهوشنگ،  (42

، دانشگاه  95ماه  المللي عمران، مطماری و توسطه شهری، دی قال. چهارمین كنگره بینهای گرگان و آقراتبي در شهرس انسلسله م
 شهید بهش ي تهران.

بندی مکاني آب شرب بندی و اولويت. پهنه 1395جزی میثم و مف اح هلقي مهدی.  ، ساالری قربانی خلیلولي امیرهوشنگ،  رس (43

المللي عمران، مطماری و توسطه شهری، . چهارمین كنگره بینGISقال بارو  تاپسیس در محیط  گان و آقهای گرمحدوده شهرس ان
 ، دانشگاه شهید بهش ي تهران. 95 ماه دی 

های . مقايسه و ارزيابي رواناب تولیدی توسط سامانه 1395و شريفان حسین.    قربانی خلیلرضايي فاطمه، هزارجريبي ابوطالب،   (44

باراني   دومین همايش ملي پدافند غیرعامل در بخشهای كشاورزی، منابع طبیطي و محیط  دو رديفه.    LISAو    MESAآبیاری 
 رويکرد توسطه پايدار.  زيست با
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. بررسي امکان كاهش رواناب در سامانه آبیاری خطي 1395و شريفان حسین.    قربانی خلیلرضايي فاطمه، هزارجريبي ابوطالب،   (45

 ط زيست با رويکرد توسطه پايدار. ي پدافند غیرعامل در بخشهای كشاورزی، منابع طبیطي و محیدومین همايش مل. اصالح شده 

های خشکسالي هواشناسي رف ار شاخص ایتجزيه و تحلیل مقايسه   .1395و عبدالحسیني محمد.    قربانی خلیلرضايي قلطه الله،   (46

SPI    وSPEI    علوم محیط زيست، كشاورزی و منابع    الملليي و اولین همايش بین. اولین همايش مل های من خب اس ان گلس اندر ايس گاه

 طبیطي.  

بررسي روند تغییرات خشکسالي فصلي با اس فاده از شاخص خشکسالي .  1395و عبدالحسیني محمد.    قربانی خلیلرضايي قلطه الله،   (47

حیط زيست، المللي علوم مین همايش بین. اولین همايش ملي و اولمن خب اس ان گلس ان  هایايس گاه  در  SPEIو    SPIهواشناسي  

 كشاورزی و منابع طبیطي.  

ابوطالب و    (48 با  . تطیین نواحي آسیب1395  قربانی خلیل.احمدی احمد، هزارجريبي   GISپذير برای اجرای سیس م آبیاريموضطي 

 گاه صنط ي اصفهان. شهريور، دانش 4-2ايران،  )مزالطه موردی شهرس ان اسفراين(. دومین كنگره ملي آبیاری و زهکشي

( در GISگیری از سامانه اطالعات جغرافیايي ). بهره 1396و الوند رمضانطلي.    قربانی خلیل ابارشي فرزانه، سیدكلبادی سید مهدی،   (49

قره سو(. چهارمین كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطالعات جغرافیايي   سازی جريان آب زيرزمیني )مطالطه موردی: حوضه آبريز  شبیه 
(GIS .در صنطت آب و برق ) 
الن (50 پارام رهای كیفي  يابي در پهنههای درونارزيابي رو .  1396جزی میثم.  و ساالری  قربانی خلیل ،  ازفرنیا  های در آب  SARبندی 

 .1396شهريور   27، نوين در علوم جغرافیايي. دانشگاه زنجانهای ها و فناوریزيرزمیني. اولین كنفرانس ملي انديشه
  در  ساالنه   بار   تغییرات  بررسي  جهت  درونیابي  مخ لف   روشهای  ارزيابي.  1396اونق محمد.  و    قربانی خلیل،  نیكفاضلي پور  (51

شهريور    27،  جغرافیايي. دانشگاه زنجانهای نوين در علوم  ها و فناوری. اولین كنفرانس ملي انديشه GIS  محیط  در  گلس ان  اس ان
1396.   

اكولوژيکي -. مروری بر مطالطات اج ماعي1396و مؤمني فرزاد.    قربانی خلیلمؤمني فرشاد،  فر زهرا، عبدالحسیني محمد،  اف خاری  (52

، دانشگاه  1395يور شهر 4-2ی قشم. دومین كنگره ملي آبیاری و زهکشي ايران، برداری از منابع آب جزيره مرتبط با مشکالت بهره 
 صنط ي اصفهان.  

بررسي آزمايشگاهي و تطیین رابطه    .1397  .قربانی خلیلی عبدالرضا و  ظهیر  .مف اح هلقي مهدی  .حمودی سفیدكوهي نرجسم (53

دريچه مركب قوسي در پالن، پنجمین كنفرانس ملي مهندسي عمران، مطماری و توسطه شهری، بابل،  -ضريب آبگذری سازه سرريز
دانش،   آوران  علم  كومه  تحقیقاتي  علمي  -https://www.civilica.com/Paper-ACUC05موسسه 

ACUC05_025.html 

تاثیر شیب جداره سازه سرريز لبه تیز    .1397  .قربانی خلیلدهقاني امیراحمد و    .مف اح هلقي مهدی  .كريمي پورسوركوهي مهسا (54

پنجمین كنفرانس ملي مهندسي عمران، مطماری و توسطه  مثلثي در نیمرخ بر ظرفیت آبگذری با اس فاده از مطالطه آزمايشگاهي،  
دانش، آوران  علم  كومه  تحقیقاتي  علمي  موسسه  بابل،  -https://www.civilica.com/Paper-ACUC05شهری، 

ACUC05_023.html 

اس فاده از رو  برنامه ريزی بیان ژن    .1397 .قربانی خلیلدهقاني امیراحمد و  .ي مهدیمف اح هلق .كريمي پورسوركوهي مهسا (55

مطماری و توسطه شهری، بابل، موسسه   در برآورد ضريب آبگذری سرريز مثلثي در پالن، پنجمین كنفرانس ملي مهندسي عمران،

 https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_022.htmlعلمي تحقیقاتي كومه علم آوران دانش، 

- برآورد ضريب آبگذری سازه سرريز  .1397  .خلیلقربانی  ظهیری عبدالرضا و    .مف اح هلقي مهدی  .حمودی سفیدكوهي نرجسم (56

مین كنفرانس ملي مهندسي عمران، مطماری و توسطه شهری، ريزی بیان ژن، پنج-ريچه مركب قوسي با اس فاده از رو  برنامه د
دانش،   آوران  علم  كومه  تحقیقاتي  علمي  موسسه  -https://www.civilica.com/Paper-ACUC05بابل، 

ACUC05_026.html 
57)  

 

 گرح هاي تحقیقاتی  -3-3

https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_025.html
https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_025.html
https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_023.html
https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_023.html
https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_022.html
https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_026.html
https://www.civilica.com/Paper-ACUC05-ACUC05_026.html
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 اسامی همکاران  ناا مجري  گرح  عبشان رد ف 
سال  

 جراءا
شباسه 

 گرح 

1 
از   اس فاده  با  خاک  ذرات  ويژه  سطح  تخمین 

 پارام رهای زوديافت خاک
ابوطالب 
 ي هزارجريب 

خلیل -نیامهدی ذاكری-حسین شريفان

 عبدالرضا ظهیری -قربانی
 1391پايیز

32-296 -
90 

2 
تغییر تاثیر  در     آبي  نیاز  بر  اقلیم  بررسي  سويا 

 ه گرگان منطق
 خلیل قربانی 

 - نیامهدی ذاكری  -ابوطالب هزارجريبي 

 . موسي حسام -حسین شريفان

 

پاییز 
1392 

36-296-
90 

3 
گیری خودكار رطوبت سنجي اندازهبررسي امکان

 IDGRدر حسگرهای رطوب ي مدل 
مهدی 
 نیا ذاكری

پاییز  . خلیل قربانی -ابوطالب هزارجريبي 
1392 

9-296-
90 

4 
كاراي شبکهارزيابي  در ي  مصنوعي  عصبي  های 

 برآورد منحني رطوب ي خاک 
ابوطالب 
 ي هزارجريب 

خلیل   -نیاذاكریمهدی  -حسین شريفان

 كاريز. فهیمه نصرتي -قربانی
پاییز 
1392 

 

5 
تأثیر   تحت  هواشناسي  خشکسالي  تحلیل 

 تغییراقلیم در گرگان 
 خلیل قربانی 

هزارجريبي محمد -ابوطالب 

ذاكری-عبدالحسیني میثم    -نیامهدی 

 جزی ساالری

زمستان  
1394 

71-314 -
92 

6 
وری مصرف آب در تولید محصول با بررسي بهره
    Aquacropمدل گیاهي 

مهدی 
 نیا ذاكری

هزارجريبي  قربانی   -ابوطالب  و    خلیل 

 علي شرفي 
تابستان 
1393 

56-306-
91 

7 
شوری اثر  زيرزمیني  بررسي  آب  مخ لف  های 

مقادير صطو خزر  دريای  آب  از  به ناشي  نمك  د 
 منطقه ريشه 

 

مهدی 
 نیا ذاكری

قربانی و خلیل  عبدالحسیني  محمد   ،

 بهمن فکوری 
تابستان 

93 
 

8 
مدل   حوضه  scsكاربرد  دادهدر  فاقد  های  های 
 پوشش خاک 

میثم 

 جزی ساالری 
زمستان   محمد عبدالحسیني  -خلیل قربانی

93 
68-314-

92 

9 

رو  تطبیقي  پیش مطالطه  خشکسالي  های  بیني 
كاوی بر اساس  های دادهمدل سي با اس فاده از  هواشنا

لکه هپديد  و  مقیاس  برزگ  خورشیدیهای  كد  های   .

  312/8859-1پروژه 

 خلیل قربانی 
جواد بذرافشان، امیر احمد دهقاني، اعظم 

 فالح
تابستان 

94 
 

10 

های نوين در  های زمین آماری و رو  تحقیق رو  
رو   اندازه اصالح  موجود  وهای  كمي  كیفي    گیری 
-360. كد پروژه  های كاربردیارائه رو     منابع آب و

27837 

امیر احمد 
 دهقاني 

قربانی و   - خلیل  كوهس اني  نسرين 

 عبدارضا كابلي 
اسفند 
1393 

 

11 

های آماری بیش از يك م غیر جهت  بررسي رو 
با  آن  مقايسه  و  سیالب  بازگشت  دوره  برآورد 

 م غیره های مطمول تكرو 

محمد 
 عبدالحسیني 

و لیال   خلیل قربانی   -امیراحمد دهقاني

   رحیمي 

12 
لحظه  برآورد واحد  هیدروگراف  ای پارام رهای 
 كالرک 

میثم 

 جزی ساالری 
زمستان   محمد عبدالحسیني  -خلیل قربانی

1394 
130 -
214-92 

13 
تأثیر   تحت  هواشناسي  خشکسالي  تحلیل 

 تغییراقلیم در گرگان 
 خلیل قربانی 

 - نیاذاكری  مهدی  -هزارجريبي ابوطالب  

 جزی و محمد عبدالحسیني میثم ساالری
زمستان  
1394 

71-314 -
92 

14 
ريسك سیالب در محل اتصال دو انشطاب    تحلیل
 رودخانه 

میثم 

 جزی ساالری 

قربانی  عبدالحسیني-  خلیل   –   محمد 

 مهرداد تقیان 
زمستان  

1394 
24/12/94 

15 
مقابله با خشکسالي در بین كشاورزان   هایرو 

 یروان اس ان خراسان شماليشهرس ان ش
احمد عابدی  

 سروستانی 
11/11/9 وهر خاكسار مقدمگ -خلیل قربانی

5 
48-336-

94 
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16 
سد  مخزن  ورودی  بر  اقلیم  تغییر  اثر  ارزيابي 

 رود زاينده
محمد  

 عبدالحسینی 

مهدی    - خلیل قربانی -محمدرضا فرزانه 

 جزی نیا و میثم ساالری ذاکری 
زمستان  
1395 

132 -
314-92 

17 

با کانام موديس  سنجنده  دقت  افزايش  سنجي 
در   لندست  ماهواره  تصاوير  همزمان  بکارگیری 

 پايش سطح پوشش برف 
 خلیل قربانی 

عبدالحسیني میثم   -محمد 

 هدی ذوالفقارنژاد  -جزیساالری
زمستان  
1395 

61-336-
94 

18 
اقدامات   و  خشکسالي  پايش  سیس م  اتصال 

 رود برداری از سد زرينهمديري ي در بهره
مهدی  

 هلقی مفتاح

مه فرشادمهر،  و مهديه  مقدسي  نو  

 خلیل قربانی 
زمستان  
1395 

66-314-
92 

19 

مطادالت   از  اس فاده  با  ساالنه  جريان  تخمین 
های فاقد  كاوی در حوضههای دادهتجربي و مدل

 آمار 
 قربانی خلیل 

زهرا نطیمي   - جزیمیثم ساالری
 كلورزی 

زمستان  
1396 

354-48 -
95 

20 
شاخص  بندپهنه از  بااس فاده  خشکسالي  ی 

 خلیل قربانی  خشکسالي دو م غیره در اس ان گلس ان 
 - امیراحمد دهقاني -محمد عبدالحسیني

 جزی میثم ساالری
پاییز 
1397 

43-324 -
93 

21 
سازه  آبگذری  ضريب  آزمايشگاهي  بررسي 

 دريچه لبه تیز مثلثي در پالن -سرريز
مهدی مفتاح  

 هلقی 

دهقاني طهیریعبدالر  -امیراحمد    - ضا 

 و مهديه محبي كندسری  خلیل قربانی 
بهار 
1397 

69-336-
94 

22 

حاصل از  در برآورد رواناب SWATارزيابي مدل 
هیدروم ری   ايس گاه  باالدست  حوضه 

 قوشان حاجي

محمد  

 عبدالحسینی 

مهدی   -خلیل قربانی -محمدرضا فرزانه

 جزی نیا و میثم ساالری ذاکری 

تابستان 
1397 

133 -
314-92 

 

میثم.س-1 جزی،  و  .  االری  خطي  مدلهای  تحلیل 
هیدرولوژيکي   رونديابي  در  ماسکینگام  غیرخطي 

داخلي  تحقیقاتي  )طرح  - 374-2شناسه:  -سیالب. 
 (.  11/6/98تاريخ تصويب )نهايي(:     -96
 

میثم 

 جزی ساالری 
  ( 1396) ، ايمان .، احمديانفرقربانی، خلیل

 

خلیل  -5 كمك    . قربانی،  به  خاک  شوری  برآورد 
ماهواره  غرب  تصاوير  در  )طرح  ای  گلس ان.  اس ان 
تاريخ تصويب    -96-374-1شناسه:  -تحقیقاتي داخلي

 (. 25/9/98)نهايي(: 

  ( 1396) . خاندردی فريدساالری جزی، میثم.،   خلیل قربانی 

 

میثم.،   جزی،  شبکه  ساالری  مدلهای  كارايي  تحلیل 
  M5عصبي پرسپ رون چنداليه و مدل درخت تصمیم  

بار رسوب مطلق رودخانه. )طرح تحقیقاتي    در تخمین
تاريخ تصويب )نهايي(:     -96-374-3شناسه:  -داخلي
11/06/98 .) 
 

میثم 

 جزی ساالری 
  ( 1396) ، ايمان.  .، احمديانفرقربانی، خلیل

 

تحلیل عدم قططیت در برآورد مولفه های آب آبي و  
رود(.   زاينده  آبريز  حوضه  موردی:  )مطالطه  سبز  آب 

تاريخ  -94- 336-67شناسه: -اتي داخلي)طرح تحقیق
 ( 11/06/98تصويب )نهايي(:  

عبدالحسیني،  

 محمد

خلیل میثم.،  قربانی،  جزی،  ساالری   ،.

  ( 1394) فاضلي فارساني، ايمان.

 
ای  تخمین عملکرد گندم با اس فاده از تصاوير ماهواره 
داخلي تحقیقاتي  )طرح  گلس ان.  اس ان  شناسه:  -در 

 (. 15/11/97يب )نهايي(:  تاريخ تصو  -50-354-95
 خلیل قربانی 

جزی ساالری  هدا.،  .،  ذوالفقارنژاد  میثم.،   ،

  ( 1395) تیموری، رضا 
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 هانامهدا ان -4-3

 

 دانشجش ان تحصیالت تکمیلینامه راهبما ی دا ان- 1-4-3
 

 رد ف 
 

 دانشجش 

 

 ر اساتید مشا  اساتید راهبما  عبشان  دا ان نامه / رساله 
 تار خ  دفاع 

 رشته تحصیلی 

1 
سجاد  
 زاده ابراهیم

های خشکسالي مب ني بر  مطالطه تطبیقي شاخص
و    NOAA-AVHRR  ماهواره    تصاوير
های زمیني با اس فاده از تکنیك آشکارسازی  داده

 تغییر)مطالطه موردی اس ان كرمانشاه(
 

 جواد بذرافشان 
 خلیل قربانی 

- 
- 92تابس ان 

 واشناسي كشاورزی ه 

 نژاد فاطمه ولي 2
سازی رطوبت  در شبیه SWATارزيابي مدل 

 خاک 
 

- خلیل قربانی 
 نیا مهدی ذاكری

- آباباييبهنام 
 امیراحمد دهقاني 

آبیاری  -92تابس ان 
 زهکشي 

 مهدی خردمند 3
اشل رودخانه های مركب -تطیین رابطه دبي

 پیچانرود با روشهای نوين داده كاوی 
  -مهدی اژدری
 خلیل قربانی 

 عمران آب  -92مهر  ا ظهیری عبدالرض 

4 
مطصومه  
زاده ابراهیم
 پارسايي 

اقلیم بر بررسي اثرات تغییر تحقیق نظری: 
های خشکسالي در اس ان گلس ان دوره  

 
 - خلیل قربانی 

منابع -92تابس ان 
 آب

 زاده حمید گنجي 5
 یهاداده یدر بازساز يننو ی هااس فاده از رو  
 یدرولوژيکي ه یهایسر شدهگم

 احمد دهقانيامیر 
   خلیل قربانی-

 
منابع -92تابس ان 
 آب

6 
محمد حیدرزاده 
 خزيمه 

رهیافت تركیبي در برآورد تبخیر ارزيابي يك 
 های سنجش از دور تطرق با اس فاده از تکنیك

 و ضرائب گیاهي دوگانه 

 -نوذر قهرمان
 خلیل قربانی 

- 
 – 93تابس ان 

 هواشناسي كشاورزی 

7 
سمیرا 
 يارمحمدی 

اثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبي گندم و جو  بررسي ت 
 در منطقه بجنورد 

  -خلیل قربانی 
 نیا مهدی ذاكری

 افشین سلطاني 
 – 93تابس ان 

 آبیاری زهکشي 

 
برآورد حداكثر برداشت مجاز از آب های زيرزمیني در  
موردی: حوضه   ) مطالطه  و خشکسالي  نرمال  شرايط 

 ),s قره

مهدی  

 هلقی مفتاح

، فرزانه خلیل قربانیامیر احمد دهقاني،  

   ي ابارش

    خلیل قربانی  هیدرولوژيکي -تحلیل خشکسالي دوم غیره هواشناسي 

میثم   برآورد تبخیر از آبخوان ساحلي  
 جزی ساالری
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 فاطمه تیموری  8
مطالطه ی تطبیقي نمايه های هواشناسي با 
نمايه های هیدرولوژيکي برای پايش خشکسالي 

 به رو  داده كاوی
 قربانی خلیل 

 -انجواد بذرافش
 حسین شريفان 

 1393تابس ان 

9 
فاطمه 
 فر زاهديان

تحلیل فراواني سیل و خشکسالي هواشناسي بر  
 اساس تئوری مقادير حدی

  -خلیل قربانی
 مهدی مف اح

 1393تابس ان  محمد عبدالحسیني 

 الهه سهرابیان  10
مطالطه تطبیقي رو  های هیدرولوژيکي و  

پیش بیني جريان روزانههوشمند آماری در   
- مهدی مف اح

   خلیل قربانی 
 -سطید گلیان
 نیا مهدی ذاكری

منابع  -92شهريورماه 
 آب

 اعظم فالح  11
بیني خشکسالي  های پیشمطالطه تطبیقي رو 

كاویهای دادههواشناسي با اس فاده از رو   
 خلیل قربانی 

–جواد بذرافشان 

 امیراحمد دهقاني 

منابع  -92شهريورماه 
 آب

 منیره فغاني  12
ای مکاني و زماني خشکسالي  هتحلیل

 هواشناسي 
 جزی میثم ساالری خلیل قربانی 

منابع  -94شهريورماه 
 آب

   تحلیل زماني خشکسالي هیدرولوژيکي رويا ف حي  13
  -خلیل قربانی
 مهدی مف اح

 محمد عبدالحسیني 
منابع  -94شهريورماه 
 آب

14 
اندام مینا نیك
 مدبر 

 مطالطه تطبیقي نمايه خشکسالي هیدرولوژيکي
با نمايه حاصل از سنجنده های ماهواره ای 

 برای پايش خشکسالي
 - خلیل قربانی 

منابع  -94شهريورماه 
 آب

 فائزه باغیان  15

بررسي نوسانات سطح آب زيرزمیني در سال  
های آتي تحت سناريوهای تغییراقلیم با اس فاده 

-)مطالطه موردی: حوضه دوغ GMS از مدل
 رگان رود( گ

- مهدی مف اح
 ربانی خلیل ق

 94بهمن  فرزانه ابارشي 

 سامان كريمي  16
های برآورد جريان ای رو ارزيابي مقايسه

 زيست محیطي رودخانه 
 94زمس ان  خلیل قربانی  جزی میثم ساالری

17 
زهرا نطیمي 
 كلورزی 

های  حوضههای واقع ئر برآورد آبدهي رودخانه
 كاویهای دادهفاقد آمار با اس فاده از رو 

 ی خلیل قربان
میثم  
-جزیساالری

 امیراحمد دهقاني 
 95ور يشهر

 الله رضائي قلطه  18

ارزيابي خشکسالي با اس فاده از شاخص 
 تركیبي  

بار  و تبخیر و تطرق اس اندارد شده در اس ان 
 گلس ان 

 95شهريور  محمد عبدالحسیني  خلیل قربانی 

19 
سید محمد 
 حسینیه 

شبیه سازی رواناب ناشي از ذوب برف با 
  MODISو سنجنده     SRMده از مدل اس فا

 ()مطالطه موردی حوضه آبريز زرينگل اس ان
 گلس ان (
 

 خلیل قربانی 
میثم  
 -جزیساالری

 عبد الرضاظهیری 
 95شهريور 

 پور مسطود حسن 20
ارزيابي تأثیر خشکسالي بر مقادير  كیفي آبهای  

های آب شرب زيرزمیني، مطالطه موردی چاه
 منطقه نکا و بهشهر 

 1395تابس ان  جزی میثم ساالری قربانی  خلیل
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21 
امیرهوشنگ  
 رسولي 

آبپهنه كیفیت  زيرزمیني  بندی  های 
با   شرب  جهت  قال  آق  و  گرگان  شهرس انهای 

تحلیل   از  تبي)اس فاده  مرا  و   (AHPسلسله 
 GISسامانه اطالعات جغرافیايي) 

 خلیل قربانی 
میثم  -مهدی مف اح
 جزی ساالری

 95شهريور 

22 
ودلو  انسیه مقص
 باباخاني 

ايرانارزيابي ريسك خشکسالي هواشناسي   

 
 خلیل قربانی 

  -موسي حسام
 محمد عبدالحسیني 

 96شهربور 

 حسین بنیادی  23
رودخانه در پالن )مطالطه بررسي تغییرات 

 موردی رودخانه دوغ در اس ان گلس ان( 
 -امیراحمد دهقاني
 خلیل قربانی 

 1396تابس ان  

 غالمرضا غريب  24
های های كمي و كیفي چاهي مشخصهبینپیش

محورهای دادهآب شرب با اس فاده از مدل  
  -خلیل قربانی 
 جزی میثم ساالری

 1396تابس ان  

رياحي محمد  25  
تحلیل قراواني خشکسالي هیدرولوژيکي آبهای  

 زيرزمیني 

  -خلیل قربانی 
محمد 
 عبدالحسیني 

 1396تابس ان  

26 
عباس 
 زاده حسین

آب پايش شده درياچه  برری تغییرات سطح 
 ارومیه 

 1396تابس ان  جزی میثم ساالری خلیل قربانی 

 پورنیك فاضلي  27

دو رويکرد كالسیك   بندیمطالطه تطبیقي پهنه
بندی مکاني بر اساس و فازی در اولويت

گیری چندمطیاره در محیط های تصمیمرو 
GIS 

 1396تابس ان  محمد اونق  خلیل قربانی 

28 
آر  اكبرزاده 

 يلخچي ا

ارين مسیر با ابزارهای ارزيابي و برری بهینه
آنالیز شبکه و الگوري م مورچگان به منظور 

پسماندهای شهری در سیس م آوری جمع
 (GISاطالعات مکاني )

 1396تابس ان  چوقي بايرام كمکي  خلیل قربانی 

 فرزانه كیا  29

ارزيابي كیفیت آب زيرزمیني با اس فاده از رو  
)مطالطه موردی آبخوان شاخص كیفي آب 

 گرگانرود واقع در اس ان گلس ان( 
 

 خلیل قربانی 
میثم  
 -جزیساالری
 عبدالحسیني محمد 

 96بهمن 

 الناز فرنیا   30
پايش پ انسیل بیابانزايي در اس ان گلس ان بر 
اساس شاخص های اقلیمي و سطح آب 

 زيرزمیني 
 خلیل قربانی 

میثم  
-جزیساالری

 عبدالرضا كابلي 
 96بهمن 

 سلمان زندی  31
سنجي پايش خشکسالي براساس شاخص  امکان

گیاه-خشکي دما  (TVDI) 
 1396تیرماهه  جزی میثم ساالری خلیل قربانی 

 محسن نوری  32
یوند  های دورپبر اساس شاخص بار بیني پیش

 كاویهای دادهبا اس فاده از مدل
 

 خلیل قربانی 

میثم  
 -جزیساالری
 عبدالحسیني محمد 

 

 1397زمس ان 

 حديث عباسي  33
مدلسازی تغییرات سطح آبهای زيرزمیني 

 GRACEهای براساس داده
 1397زمس ان  جزی میثم ساالری خلیل قربانی 
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34 
صديقه 
 پور برارخان

تطرق با  سازی تغییرات مکاني تبخیر ومدل
 رگرسیون چندک اس فاده از 

 خلیل قربانی 

میثم  
الله  -جزیساالری

 رضايي قلطه 
27 /6 /1398 

35 
مريم مف اح  
 هلقي 

ها در مديريت منابع آب كاربرد نظريه بازی
ی موردی: حوضه آبريز زيرزمیني )مطالطه
 سو(قره

 خلیل قربانی 
 -زادهعلي كرامت
 جزی میثم ساالری

25 /6 /1398 

 مدیمنصوره اح 36
ی  تطرق حاصل از سنجنده -تبخیر واسنجي 

 های محلي گیریموديس بر مبنای اندازه
ابوطالب 
 هزارجريبي 

 1398زمس ان  خلیل قربانی 

37 
محمدرضا  
 حسین پور 

بررسي وفق پذيری اقلیمي محصوالت زراعي  
 براساس مدل آب ، هوا و محصول 

ابوطالب 
 هزارجريبي 

  -خلیل قربانی 
 افشین سلطاني 

 1397شهريور 

 راضیه طاطار  38
- رهیافت يادگیری جمطي برای مدلسازی بار 
 رواناب )مطالطه موردی: ارازكوسه(

 خلیل قربانی 
میثم  
 -جزیساالری

 قي مهدی مف اح هل
 1398ماه دی

39      

 
 
 
 
 

 دانشجش ان تحصیالت تکمیلینامه دا انمشا رو   - 2-4-3

 رد ف 
 

 دانشجش 

 

 اساتید مشا ر  اساتید راهبما  عبشان  دا ان نامه / رساله 
 - تار خ  دفاع

 رشته تحصیلی 

 مهسا سام ي  1
كاوی در تخمین كاربرد چند الگوري م داده

 تبخیرتطرق پ انسیل
 

 نوذر قهرمان 
 -ذرافشانجواد ب

 خلیل قربانی 
 - 90بهمن 

 هواشناسي كشاورزی 

 علي حبیبي  2

 AHPره تلفیق سیس م تصمیم گیری چند مطیا
و سیس م اطالعات جغرافیايي در مکان يابي 
محل های مناسب تغذيه مصنوعي آبهای زير 

 زمیني 

 موسي حسام 
، مهدی خلیل قربانی
 مف اح هلقي 

 - 91شهريور 
 منابع آب 

3 
محمدحسین  
 اخوان 

ترين ضريب اصالحي رو  ارائه مناسب
تطرق -ساماني برای برآورد تبخیر-هارگريوز

های اس فاده از رو پ انسیل گیاه مرجع با 
 هوشمند 

 حسین شريفان 
 -امیراحمد دهقاني
خلیل -موسي حسام

 قربانی 

 - 91شهريور
 آبیاری و زهکشي 

 مهرنو  پروان  4
در مديريت آبیاری و توسطه  GISكاربرد 
آبیاری و زهکشي )مطالطه موردی  هایشبکه

 (شبکه دردوزن شیراز 
 نیا مهدی ذاكری

  -خلیل قربانی 
 هزارجريبي ابوطالب 

 -91آذر
 آبیاری و زهکشي 

5 
محمد مهدی 
 شاه نوريان 

 خلیل قربانی  موسي حسام  اثر تغییر اقلیم بر منابع آبهای زير زمیني 
 - 1391دی 

 منابع آب 

 میالد خواجوی  6
لگوی كشت در افزايش درآمد سازی اتأثیر بهینه

و كاهش مصرف آب در سه اقلیم م فاوت اس ان  
 گلس ان 

ابوطالب 
 هزارجريبي 

  -حسین شريفان
 خلیل قربانی 

 1391زمس ان 
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7 
محمد حسین 
 شهبازبیگي 

سزيم   آب  137تطیین  و در  زيرزمیني  های 
بندی كیفي آب شرب به وسیله فرآيند تحلیل  پهنه

 (AHPسلسله مراتبي )

 اح مهدی مف
 هلقي 

  -خلیل قربانی 
 نیا مهدی ذاكری

 منابع آب-92بهار 

8 
محمدرضا  
 امجديان 

با   گلس ان  اس ان  آزاد  آبخوان  كیفي  بندی  پهنه 
 اس فاده از منطق فازی و 

 موسي حسام 
 - مهدی مف اح هلقي
 خلیل قربانی 

منابع -92تابس ان 
 آب

9 
نرگس 
 نژاد حسین

برداری مصرف آب سويا در بررسي و بهره
ورزی و بقايای گیاهي با  يت مخ لف خاکمدير

 آبیاری 

 

ابوطالب 
 هزارجريبي 

 خلیل قربانی 
آبیاری  -92تابس ان 

 زهکشي 

10 
عبدالجبار  
 مالعرازی 
 

پیش بیني عملکرد گندم ديم با اس فاده 
 رگرسیون چند م غیره و شبکه عصبي مصنوعي 

)موردپژوهشي : در اس ان گلس ان (   
 خلیل قربانی  محمود رائیني 

 -92ريور شه
 هواشناسي كشاورزی 

با اس فاده از كوپال بفراواني سیال تحلیل  لیال رحیمي  11  امیراحمد دهقاني  
محمد  -خلیل قربانی 

 عبدالحسیني 
منابع -92تابس ان 
 آب

12 
 خديجه میاندره 
 

و بررسي   اقلیمي  فاك ورهای  برخي  تاثیر 
برشاخص آب  میگوی فیزيکوشیمیايي  رشد  های 

در (  Litopenaeus vannamei)  وانامي
 اس ان گلس ان 

 

 رسول قرباني 
-علي -خلیل قربانی 

 اكبر علیمحمدی 
 شیالت -92تابس ان 

 مهديه فرشادمهر  13
كاهش اثرات خشکسالي روی سیس م های 

 منابع آب 

مهدی مف اح 
مهنو    -هلقي

 مقدسي 

  -خلیل قربانی 
 ابوطالب هزارجريبي 

 منابع آب -92ديماه 

كاویبا اس فاده از داده تخمین دمای خاک لیدا اسدی  14  
ابوطالب 
 هزارجريبي 

زهرا  -خلیل قربانی 
شريط مداری و مهدی 

 نیا ذاكری

آبیاری و -93 تیرماه 
 زهکشي 

 اسماعیل ولیزاده  15

با    يسنجامکان خاک  رطوبت  مقايسه  و  برآورد 

داده از  تصاو  یری گنمونه  ی هااس فاده  با   ريشده 

 ی اماهواره

 خلیل قربانی  محمود رائیني 
- 93شهريورماه 

 كشاورزی واشناسي ه 

16 
مهرناز بذرافشان  
 درياسری 

 شرايط تحت  گلس ان اس ان اقلیمي بندیطبقه

 گرد  هایمدل برونداد از اس فاده  با  اقلیم تغییر

 جو  عمومي

مهدی مف اح 
 هلقي 

نوذر  -خلیل قربانی 
 قهرمان 

منابع  -93شهريورماه 
 آب

17 
امان محمد  
 باشقره

 گلس ان   چشمه های اس ان  پهنه بندی كیفي آب 
 

 امیراحمد دهقاني 
  -خلیل قربانی
 عبداهلل طاقاني 

- 93شهريورماه 
مران آب و ع

 فاضالب 

 علي رزاقي  18
بررسي روند تغییرات پارام رهای كیفي آب شرب 

 های مینودشت، آزادشهر و گنبد.  شهرس ان
 امیراحمد دهقاني 

  -خلیل قربانی
 عبداهلل طاقاني 

 1393زمس ان 

 ا بهرامه ثري 19

و رگرسیون   M5مقايسه مدل درخت تصمیم 
چند م غیره خطي در ارائه مناسب رين ضريب 

ساماني برای برآورد  -اصالحي رو  هارگرويز
 تطرق-ای تبخیرمنطقه

 حسین شريفان 
  -خلیل قربانی 
 امیراحمد دهقاني 

 1393زمس ان 
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 مهال شموشکي  20
تخمین دمای سطح خاک با اس فاده از تصاوير 

 لندست ره ماهوا
ابوطالب 
 ي هزارجريب 

 خلیل قربانی 
- 94شهريورماه 

 بیاری و زهکشي آ

21 
الدن باراني  
 شراوين 

بررسي روند تغییرات كیفي آب زيرزمیني دشت 
 گرگان 

 موسي حسام 
میثم  -خلیل قربانی 
 جزی ساالری

منابع  -94شهريورماه 
 آب

22 
يوسف 
 زاده بالوئي

مدل  مدلسازی كمي آبخوان ساحلي با اس فاده از
. )مطالطه موردی: حوضه خلیج GMSرياضي 

 گرگان( 

ابوطالب 
 هزارجريبي 

 - جزیمیثم ساالری
 خلیل قربانی 

 منابع آب-94مهرماه 

 ياسر علیزاده  23
بررسي اثرات تغییر اقلیم بر رواناب دوره آتي با 

)مطالطه موردی:  SWATاس فاده از مدل 
 حوضه باالدست ايس گاه تمر(

محمد 
 عبدالحسیني 

 یل قربانی خل
منابع  -94شهريورماه 
 آب

 سامان كريمي  24
های برآورد جريان ای رو ارزيابي مقايسه

 زيست محیطي رودخانه 
 1394زمس ان  قربانی خلیل  جزی میثم سااری

25 
مصطفي 
 مهر احمدی

های رسوبگیر با اس فاده حوضچهطراحي بهینه  
 (GEPريزی ژن یك )از برنامه

 1394پايیز  بانی خلیل قر  عبدالرضا ظهیری 

 امیراحمد دهقاني  بررسي روند تغییرات كدورت آب چشمه اشکان  مصطفي مأخور  26
  -خلیل قربانی 
 عبداهلل طاقاني 

 1394پايیز 

 پور جواد كاظمي 27
بررسي روند تغییرات اقلیم بر نیاز آبي  
محصوالت كشاورزی )مطالطه موردی: گیاه 

 گندم(
 حسین شريفان 

  -خلیل قربانی 
 د دهقاني امیراحم

 1394زمس ان 

 احمد احمدی  28
های يابي مناطق مس طد اجرای سامانهمکان

فشار( با تحلیل كم-باراني-نوين آبیاری )موضطي
 GISسلسله مراتبي در 

ابوطالب 
 هزارجريبي 

  -خلیل قربانی 
 موسي حسام 

 1395تابس ان 

آبیاری باراني خطي  تحلیل رواناب در سامانه فاطمه رضايي  29
LESA 

ابوطالب 
 هزارجريبي 

  -خلیل قربانی 
 حسین شريفان 

 1395تابس ان 

30 
نیلوفر 
 رضوی نواب

تطیین زمان آبیاری با اس فاده از دماسنج مادون 
 قرمز 

 موسي حسام 
  -علیرضا كیاني
 -امیراحمد دهقاني
 خلیل قربانی 

 1395زمس ان 

 حسام  موسي تطیین زمان آبیاری با اس فاده از نمايه گیاهي  نوروزی نگار  31
  -خلیل قربانی 

 بوطالب هزارجريبي ا
 1395زمس ان 

 فاطمه نوربخش  32
ای خشکسالي )مطالطه  تحلیل فراواني منطقه

 موردی: حوضه آبريز گرگانرود( 
محمد 
 عبدالحسیني 

 1395زمس ان  خلیل قربانی 
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 علي شريفي  33
های تشکیل رواناب سطحي با سازی فرآيندشبیه

 فیزيکي-توزيطياس فاده از مدل هیدرولوژيکي 
میثم  
 جزی ساالری

 1396تابس ان  خلیل قربانی 

34 
فاطمه 
آقاداوديان 
 جلفايي 

-UBIتوسطه سامانه اطالعات مکاني فراگس ر ) 

GISگیری پارام رهای  ( به منظور اندازه
 غبار هواشناسي بروز گرد و 

چوقي بايرام  
 كمکي

 1396تابس ان  خلیل قربانی 

 فر زهرا اف خاری 35
ر نهادی جزيره قشم با تکیه بر تحلیل بس  

 ارزيابي ذيمدخالن 

محمد 
  -عبدالحسیني
 فرشاد مؤمني 

فرزاد  -خلیل قربانی 
 مؤمني 

 1396زمس ان 

 سمیه شهیدی  36
های بار  با اس فاده از تئوری تحلیل داده

 فراك ال 
میثم  
 جزی ساالری

 1396بهمن  خلیل قربانی 

 هاشم راحمي  37
مکان كاربرد  های كاهش تبخیر و ابررسي رو 

 آن در سدها و بندهای ذخیره آب اس ان گلس ان 
 موسي حسام 

  -حسین شريفان
 خلیل قربانی 

 1396پايیز 

 علیرضا اسبقي  38
های هیدروگراف واحد مصنوعي در  ارزيابي مدل

برآورد هیدروگراف سیالب )مطالطه موردی:  
 حوضه كچیك اس ان گلس ان( 

میثم  
 جزی ساالری

 1396زمس ان  خلیل قربانی 

 نیا علي انصاری 39
سازی رواناب ناشي از باران و ذوب برف در  شبیه
های كوهس اني برفگیر با اس فاده از مدل حوضه

SRM 

مهدی 
 هلقي مف اح

 1397تابس ان  خلیل قربانی 

40 
مهدی  محمد

 فر انصاری
ارزيابي اثر تغییر پارام رهای اقلیمي بر  
 ي پارام رهای كمي و كیفي منابع آب زيرزمین

میثم  
 جزی ساالری

- خلیل قربانی 
 عبدالرضا كابلي 

 1397تابس ان 

41 
خاتون نجمه 

 احمدی 
زمیني در شرايط پراكنش ويروس وای سیب

 جوی مخ لف مزارع سیب زمیني اس ان گلس ان 
 نژاد نصراهللسطید 

احمد -خلیل قربانی 
 نديمي

 1397تابس ان 

 

 

 نمیبه هاي مطالااتی  -5-3
 بندی آب و هوايي( يابي مناطق مس طد كشت، پهنه های آب و هوا و محصول، مکان)مدل كشاورزیدر اسي شنو اقلیمهواشناسي  (1

 ( ، تحلیل بار سنجي، برفرواناب-بار  هایمدل ،خشکسالي بیني تحلیل،پايش و پیشهیدروم ئورولوژی ) (2

  (ایصاوير ماهواره سنجي با ت، پايش خشکسالي و برفسازی مکاني، زمین آمار)مدل GISسنجش از دور و  (3

)قوانین پیوند، درخت تصمیم، شبکه عصبي مصنوعي، ماشین بردار   و هوشمندسازی آماری  كاوی و موضوعات نوين در مدلداده  (4

 كاوی مکاني ، داده (يادگیر جمطيهای ، مدلهای زماني، سریبندیخوشه پش یبان، 

 نمايي، شناخت و بررسي اثرات تغییراقلیم(های ريزمقیاسمدلهای اقلیمي، مدل)تغییر اقلیم  (5

   ( AHP ،ANP)تحلیل سلسله مراتبي  GISدر محیط  مکاني ری چند مطیاره گیهای تصمیمسیس م (6

 سازی الگوی كشت( مديريت منابع آب )توسطه پايدار، فقر آبي، بهینه  (7

 

 )تدر د(   فاالیت هاي آمشنشی  -4         



21 

 

 هاي تدر د شدوعبا  ن درس

 رشته تحصیلی  دوره تحصیلی  عنوان درس  ردیف 

 مهندسي آب  كارشناسي  هوا و اقلیم شناسي 1

 مهندسي آب  كارشناسي  هیدرولوژی آبهای سطحي 2

 مهندسي آب  كارشناسي  برداریمساحي و نقشه  3

 مهندسي آب  كارشناسي  های اطالعات جغرافیاييسامانه  4

 مهندسي آب  كارشناسي  آمار و اح ماالت 5

 مهندسي آب  كارشناسي  مهندسي محیط زيست 6

 مهندسي آب  كارشناسي  های نوين در منابع آب رو  7

 مهندسي آب  كارشناسي  وتوسطه پايدارآب  8

 مهندسي فضای سبز كارشناسي  های هوايي و عکسGISكاربرد  9

 منابع آب  كارشناسي ارشد  مهندسي منابع آب تکمیلي 10

 منابع آب  كارشناسي ارشد  آمار مهندسي  11

 منابع آب  كارشناسي ارشد  های منابع آب تحلیل سسیس م 12

 منابع آب  كارشناسي ارشد  GISسنجش از دور و  13

 منابع آب  كارشناسي ارشد  سمینار و رو  تحقیق  14

 منابع آب  كارشناسي ارشد  سازیبهینه  15

 آبیاری زهکشي كارشناسي ارشد  تطرق و نیاز آبي -تبخیر 16

 هواشناسي كشاورزی كارشناسي ارشد  هواشناسي عمومي تکمیلي 17

 هواشناسي كشاورزی كارشناسي ارشد  شناسي پیشرف هاقلیم 18

 هواشناسي كشاورزی كارشناسي ارشد  شناخت ابزار هواشناسي  19

 ترويج  توسطه روس ايي كارشناسي ارشد  های دينامیك سیس م 20

 ترويج  توسطه روس ايي كارشناسي ارشد  ريزی فضايي و آمايش سرزمین برنامه  21

 ترويج  توسطه روس ايي كارشناسي ارشد  GISكارگاه  22

 عمران آب  كارشناسي ارشد  هیدرولوژی مهندسي پیشرف ه 23

24 DTM  كارشناسي ارشد GIS 
 GIS كارشناسي ارشد  كاوی مکاني داده  25
 GIS كارشناسي ارشد  های اطالعات جغرافیايي تکمیليسامانه  26
 GIS كارشناسي ارشد  هو  محاسباتي پیشرف ه 27
 آبیاری زهکشي دك ری  های آبیاری و زهکشيپروژه زيابي زيست محیطي ار 28

 های آبيسازه  دك ری  های ان قال رسوب و آب سازی شبکه بهینه  29
 

 

 ها  سانمان عضش ت در رمیته -5

 
 سازمان نظام مهندسي كشاورزی و منابع طبیطي اس ان گلس انعضو  -1

 كمی ه ملي آبیاری و زهکشي ايرانعضو  -2

 هاد كشاورزی اس ان فارسمشاور عالي سازمان ج -3

 ای اس ان گلس انخبره و عضو كمی ه تحقیقات شركت آب منطقه كارشناس  -4


