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 بسمه تعالی

 پژوهشی و اجرایی-رزومه علمی
 

 الف( مشخصات فردی

 

 نام و نام خانوادگی : وحید رضا جلالی 

 01/6/0661تاریخ تولد : 

 محل تولد : بجنورد

 

 

 (بجنورد –محور شیروان  01کیلومتر دانشکده کشاورزی شیروان ) -دانشگاه بجنوردآدرس محل کار : 

vahidreza.jalali@gmail.comEmail:    وV.Jalali@uk.ac.ir 

 ب( سوابق تحصيلی

 دانشگاه تربیت مدرس با کسب رتبه اول. 0631قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال 

 (.51/01نه و دفاع از رساله با نمره عالی )( با کسب عنوان دانشجوی نموPh.Dاخذ مدرک دکتری تخصصی )

ساوم )مدادل باا کساب رتباه باا  0631فاار  التحصایل اسا ند  –کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران 

55/06.) 

، کساب  رتباه اول دوره 0631التحصیل بهمن فار  -کارشناسی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیدی گرگان

 .05/06با مددل 

 

 بق اجرایی:(سواج

 دانشیار سابق دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدیر گروه مجتمع آموزش عالی شیروان

 مجتمع آموزش عالی شیروان مهندسی طبیدتمدیر گروه 

 عالی شایروان  عضو کمیسایون بررسای موارد خاص مجتمع آموزش

 عالی شایروان مجتمع آموزشانضباطی  شورایعضو کمیسایون 

 عالی شایروان آموزشاعضاء هیأت علمی مجتمع ترفیدات  تهو کمیعض

  عالی شایروان آموزشمجتمع عضو شورای پژوهشی 

 دانشگاه بجنورد در شورای انتشارات نماینده دانشکده کشاورزی

 عضو هیات علمی بخش علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 (.BSپروژه کارشناسی) 16مشاوره بیش از 

 (.MScپایان نامه کارشناسی ارشد) 61بیش از  رهنمایی و مشاوره

 (.Ph.Dراهنمایی و مشاوره دو رساله دکتری تخصصی)

 مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست. همایش ملی دبیر اجرایی دومین

mailto:vahidreza.jalali@gmail.com
mailto:V.Jalali@uk.ac.ir


2 

 

 مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست. همایش ملی دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی و سومین

 جمن علوم خاک ایرانعضو پیوسته ان

 کشور نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیدی عضو سازمان

 ( سوابق پژوهشید

 .(استان گلستان) کلاله  منطقه قپان عنوان پروژه کارشناسی: مطالده اجمالی پالئوسولهای )خاکهای قدیمی(

 .ریشه ۀعنوان سمینار کارشناسی ارشد: جزء آبشویی و کنترل شوری ناحی

    .کارشناسی ارشد: مدلسازی واکنش کلزا به شوری طی مراحل مختلف رشد ن نامۀپایاعنوان 

-ژگیهای هیدرولیکی خاک باا اسات اده از هندساه فرکتاالی، مقیااستغییرپذیری مکانی وی :رساله دکتری عنوان

 ای.در مقیاس مزرعه K.n.nسازی و 

 

 عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی :

 
تأثیر سطوح مختلف شوری محیط . 0636. سیدخلاق میرنیا ،مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .1

مؤسسه )مجله  علوم خاک و آب  (.Brassica napus L)رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا 
 .111-103: 1ره شما ،0(.جلدتحقیقات خاک و آب کشور

. مدلسازی واکنش کلزا به شوری طی 0636. سیدخلاق میرنیا ،مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .2
 .11-001:  1شماره  3جلد   تحقیقات مهندسی کشاورزیمراحل مختلف رشد رویشی.  مجله 

یی به روش زیست پالا خاکمدیریت پایدار  .0636. جلالی وحیدرضا، سیدمحمد صابر .3
(Phytoremediation  نشریه فنی شماره )مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور.111 . 
. مدلسازی واکنش کلزا به شوری طی 0635. سیدخلاق میرنیا ،مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .4

اورزی و منابع طبیدی دانشگاه صندتی اص هان. سال مراحل مختلف رشد زایشی. مجله علوم کش
 .000-010: 11دوازدهم شماره 

سازی اثر زمان تنش شوری محیط ریشه بر مدل. 0631. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .5
پردیس ابوریحان دانشگاه )مجله به زراعی کشاورزی  (..Brassica napus Lعملکرد گیاه کلزا )

 .11-11: 0. شماره 01. دوره (رانته

 -k. ارائه مدلی غیرپارامتریک با است اده از تکنیک 0611. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .6
 منابع و کشاورزی فنون و علوم نزدیکترین همسایه در برآورد جرم مخصوص ظاهری خاک. مجله

 .030-16:011 ، شماره01 خاک. سال و آب علوم طبیدی )دانشگاه صندتی اص هان(،
. ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت 0611. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .7

 نزدیکترین همسایه. مجله آب و خاک مشهد. جلد -kهیدرولیکی اشباع خاک با است اده از تکنیک 

 .611-615 :1 شماره ، 11
 زمین های روش . مقایسه0611همایی.  مهدی و سیوکی خاشدی سعبا جلالی، وحیدرضا .8

خاک.  اشباع هیدرولیکی هدایت برآورد نزدیکترین همسایه برای-kغیرپارامتریک  روش با آماری
 .061-015(: 1)11خاک.  و آب ح اظت های پژوهش نشریه

https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 زمین های روش مقایسه .0611سیوکی، مهدی همایی.  خاشدی عباس جلالی، وحیدرضا .9

 .خاک اشباع هیدرولیکی هدایت برآورد برای همسایه ترین نزدیکK-غیرپارامتریک  روش با آماری
 .015-061 :1 شماره ،11 خاک گرگان. جلد و آب ح اظت های پژوهش نشریه

سازی ماکروسکوپیک واکنش  شبیه. 0616. و مهدی همایی وحیدرضا جلالی ،سارا حسینی .11
 .601 -660 :(1)1. تحقیقات غلات رشت. ویشیگندم دوروم به شوری طی دوره رشد ر

 آماری های روش کاربرد .0611. وحیدرضا جلالی و اعظم جد ری هاشم شمس الدین، .11
نشریه ح اظت منابع آب و  سنگین فلزات توزیع ارزیابی در محیطی زیست های شاخص و چندمتغیره

 .56-61:(6) 1.خاک
 مقادیر و اندازه تاثیر . 0611پور.  هسرچشم مهدی و جلالی وحیدرضا الدینی، تاج مریم .12

نشریه  .( 511 کراس سینگل رقم) ای دانه ذرت عملکردی خصوصیات بر کمپوست ورمی مختلف
 .131-611(: 6)1. تحقیقات غلات رشت

 آلودگی هایشاخص ارزیابی .0611. اعظم جد ری و جلالی وحیدرضا الدین، شمس هاشم .13
 .65-16(: 1)63اهواز.  مهندسی زراعی مه.سرچش مس کارخانه اطراف در محیطی زیست

 روش ارزیابی .0611نوفرستی.  محمد جلالی وعلی وحیدرضا سیوکی خاشدی عباس  .14
 هدایت برآورد برای مصنوعی عصبی شبکه هاینزدیکترین همسایه و سیستم -k غیرپارامتریک

 .11-30 :6ه . شمار1گرگان.جلد  مدیریت خاک و تولید پایدار. نشریه هیدرولیکی اشباع خاک

ایجاد سامانه .  0611جلالی، عباس گلی جیرنده، نجمه صادقی، سیاوش صدقی.  وحیدرضا .15
 .0 -5: 1. شماره 6. مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی. دوره اطلاعات مکانی خاک تحت وب

-. برآورد مقدار کربن آلی خاک با است اده از داده0611ابراهیم بابائیان، وحیدرضا جلالی.  .16

 ،6 جلد گرگان. مدیریت خاک و تولید پایدار. نشریه VIS-NIR-SWIRهای ابر طی ی در گستره 
 .31-61 :1 شماره

 درونیابی روشهای کارایی . ارزیابی0611جد ری.  اعظم جلالی، وحیدرضا زاده، عباس فاطمه .17

 ، 5 دوره انی.هرمز. مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مک خاکهای جزیره مس فلز پهنه بندی در مکانی
 .5-0 :1 شماره

 Triticum). شبیه سازی عملکرد گندم دروم 0616وحیدرضا جلالی، ص ورا اسدی کپورچال.  .18

turgidum L.)   ،در شرایط تنش شوری بر اساس مدل های آماری و کلان. بوم شناسی کشاورزی
1(1 :)161-111.  

. ارزیابی اثر 0616ح سنجری. الهام افضلی مقدم،  ناصر برومند،  وحیدرضا جلالی، و صال .19
کاربری اراضی و برخی ویژگیهای خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع. نشریه آب و خاک 

 .0601-0611(: 1)60مشهد

منشایابی برخی فلزات سنگین با . 0615فاطمه  عباس زاده، وحیدرضا جلالی و اعظم جد ری.  .21
تحقیقات . مجله های جزیره هرمز-خاک است اده از تکنیک های آنالیز خوشه ای و تجزیه عاملی در

 .06-11: 0. دانشگاه ارومیه.کاربردی خاک

اشتقاق و اعتبارسنجی توابع . 0616. یو اعظم جد ر یجلال یدرضافاطمه  عباس زاده، وح .21
بینی غلظت برخی فلزات سنگین در محدوده طیف مادون قرمز نزدیک و انتقالی طی ی برای پیش

 .61-30(: 1)5تولید پایدار.  و خاک مجله مدیریت .میانی
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. ارزیابی 0615حسین خیرآبادی، مجید محمودآبادی، وحیدرضا جلالی و هرمزد نقوی.  .22
و ظرفیت انتقال پذیری ذرات رسوب حاصل از فرسایش بادی با است اده از  BSNEکارایی نمونه گیر 

 .15-16(:1)10آزمایش تونل باد. مهندسی زراعی اهواز. 

تأثیر اسید اگزالیک بر سینتیک . 0615. جلالی وحیدرضا و  جازیسحرطاقدیس، مجید ح .23
. مهندسی زراعی های شور اراضی پسته کاری )استان کرمان(رهاسازی روی در برخی خاک

 .11-11(:0)10اهواز.
تابع م صل و . 0613. حسان غجه پور،وحیدرضا جلالی،مجید محمود آبادیااعظم جد ری، .24

مدیریت خاک و  نشریه .مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاککاربرد آن در برآورد تغییرات 
 .15-61(: 0)01 .تولید پایدار گرگان

سمانه اطمینان، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآبادی، عباس خاشدی سیوکی و محسن پوررضا  .25
 یرطوبت یمنحن در n و آل ا یپارامترها تیقطد عدم برآورد در GLUE روش کاربرد .0611. بیلندی
 .015-100(:0)15 .گرگان های ح اظت آب و خاکپژوهش ریهنش. خاک

تاثیر تنش شوری بر عملکرد گیاه ذرت بر . 0611. و ص ورا اسدی کپورچال وحیدرضا جلالی .26
 .11-11(:0)01 رشت. تحقیقات غلات . مجلهاساس توابع تولید کلان طی رشد زایشی

. 0611. رضا جلالی موخروحیدو  عباس خاشدی سیوکی، مهدی دستورانی، فرزادمهر مهنوش .27
. ریزی بیان ژن و مقایسه آن با توابع انتقالی برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش برنامه

 .011-061(: 11) 00 ساری. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

 یخاکها یشپالا ینهزمان به ینو تخم پالایییاه. گ(0111)و.  یلاکپورچال ص. و جل یاسد .28
، 5آب، دوره  یو مهندس یط زیست. محوحشیخروس خرفه و تاج یاهبا است اده از دو گ آلوده به سرب

 .11-65، ص حات: 0شماره 

و محسن پوررضا  یوکیس یعباس خاشد ی،محمودآباد یدمج ی،جلال یدرضاوح ینان،سمانه اطم .29
و  حل مدکوس یهاخاک با روش یدرولیکیه یپارامترها یساز ینهاثر به یبررس. 0111. یلندیب

-. مجله علمیHYDRUSحرکت آب در خاک با مدل  یساز یهدقت شب یشدر افزا یکپارامتر
 .01-61(: 1)1. پژوهشی تحقیقات کاربردی خاک

. ارزیابی کارایی 0110پور، اعظم جد ری، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآبادی. احسان غجه .31
. تحقیقات کاربردی خاک پژوهشی-های خاک. مجله علمیتابع م صل در تخمین برخی از ویژگی

01(0 :)15-31. 

تاثیر نانو ذرات سیلیکون و سلنیوم بر افزایش رشد . 0110و مهدی جواهری.  یجلال یدرضاوح .31
پژوهشی زیست -مجله علمی . تحت تنش شوری (.Mentha piperita L)و بهره وری گیاه ندناع فل لی

 .0-06(: 1)01. شناسی تکوینی

(. تغییرات کی یت 0110مجید. ) ،حجازی مهریزی ؛فیوس ،حیدری ؛وحیدرضا ،جلالی .32
زارهای کوهستانی رابر، هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه -فیزیکی
 .11-60(: 1)0. مدیریت اکوسیستم .کرمان

 

 

 

 

 



5 
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2. Sahar Taghdis, Majid Hejazi Mehrizi and Vahidreza Jalali. 2016. Effect of 

Oxalic and Citric Acids on Zinc Release Kinetic in Two Calcareous Soils. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis. 47(22):2479–2489.  

3. Vahidreza Jalali, Safoora Asadi Kapurchal and Mehdi Homaee. 2017. 

Evaluating performance of macroscopic water uptake models at productive 

growth stages of durum wheat under saline conditions. Agricultural Water 

Management. 180: 13–21 

4. Vahideh Sadeghizadeh and Vahidreza Jalali. 2017. Improving chemical and 

hydro-physical properties of semi-arid soils using different magnitudes of 

crumb rubber. Int J Recycl Org Waste Agricult. 6:265–274. 
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30 
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Shahr-babak; Mehdi Homaee. 2018. Estimating soil hydraulic conductivity 

using different data driven models of ANN, GMDH and GMDH-HS. Paddy 

and Water Environment. https://doi.org/10.1007/s10333-018-0672-9.  

7. Melika Nematolahi, vahidreza Jalali and Majid Hejazi Mehrizi. 2018. 

Predicting saturated hydraulic conductivity using Particle Swarm 
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9. Shamsaddin, H., Jafari, A., Jalali, V., Schulin, R. 2020. Spatial distribution of 

copper and other elements in the soils around the Sarcheshmeh copper smelter 

in southeastern Iran. Atmospheric Pollution Research. 11(10): 1681-1691. 

https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.07.002. 

10. Etminan, S., Jalali, V., Mahmoodabadi, M. et al. (2021). Assessing an 

efficient hybrid of Monte Carlo technique (GSA-GLUE) in Uncertainty and 

Sensitivity Analysis of vanGenuchten Soil Moisture Characteristics Curve. 

Computational Geosciences, 25:503–514. https://doi.org/10.1007/s10596-

020-10019-w 

11. Etminan, S., Jalali, V., Mahmoodabadi, M. et al. (2022). GLUE algorithm 

capability in estimating the van Genuchten soil–water 

characteristic parameters and their uncertainties. Paddy and Water 

Environment. https://doi.org/10.1007/s10333-021-00886-z 

12. Mostafa sadeghifard, Mohammad Jafar Malakouti, Vahid reza Jalali. 2021. 

Investigation of the Role of Potassium Sulfate Solution Containing Zinc 

Chelate in Increasing Yield and Decreasing Water Consumption in Wheat in 

Kahnooj Region (Kerman). Accepted in Journal of Plant Process and 

Function 

13. Marzieh Shabrangzadeh, Vahidreza Jalali, Majid Mahmoodabadi and Mehdi 

Homaee. 2022. Quantifying Saffron (Crocus sativus L.) leaves and corms 

growth under natural saline conditions. Accepted in Communications in Soil 

Science and Plant Analysis. 

 

 

 عنوان مقالات چاپ شده در کنگره های داخلی :

 
مقایسه جوانه . 5831 . مختار اسکندری،  سیدمحمد صابر، مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .0

در نهمین کنگره علوم ارائه شده و آب شور طبیدی ) NaCl  +2CaClزنی کلزا در محلول 
 (.0631دانشگاه تهران شهریور  -پردیس ابوریحان -زراعت و اصلاح نبات ایران

 کلزاتدیین مناسبترین مدل پاسخ گیاه . 0636. سیدخلاق میرنیا ،مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .1
دهمین کنگره علوم خاک ایران. پردیس دانشگاه ارائه شده در به شوری طی مرحلۀ گیاهچه. 

 . 0636شهریور  -کرج -تهران

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13091042/11/10
https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.07.002
https://doi.org/10.1007/s10596-020-10019-w
https://doi.org/10.1007/s10596-020-10019-w
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&queryWr=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&queryWr=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
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بذر گیاه جو زنی بررسی نحوه جوانه. 0636. سیدخلاق میرنیا ،مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .6
ای کشاورزی و محیط دومین همایش منطقه. ارائه شده در در آب شور طبیدی و خاک شور
 .0636زیست. دانشگاه آزاد خوی اس ند 

از آب و خاک شور  . بررسی امکان بهره وری بهینه0633. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .1
دهمین کنگره برای تولید کلزا، به منظور است اده پایدار از منابع غیر متدارف. ارائه شده در یاز

 . 0633تیرماه  -علوم خاک ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیدی گرگان

. ارزیابی توان مدلهای موجود در زمینه برآورد پاسخ 0633. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .1
ایران.  خاکدهمین کنگره علوم ده در یازگیاه کلزا به شوری طی مرحله روزت. ارائه ش

 0633تیرماه  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیدی گرگان

( .Brassica napus Lزنی کلزا )بررسی نحوه جوانه. 0631. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .6
علوم کشاورزی و منابع  ملّیششمین همایش . ارائه شده در در آب شور طبیدی و خاک شور

 ."پوستر برگزیده همایش"طبیدی ایران. کسب عنوان 
آن با گرم شدن جهانی و  ارتباطپایش ریزگرد و . 0611ابراهیم باباییان.  ،وحیدرضا جلالی .5

و  13اورزی ارائه شده در  دومین کن رانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کش "تغییر اقلیم. 
 .110-011. ص: 0611تیرماه  11

عملکرد توابع انتقالی پارامتریک و روش های زمین .0611ابراهیم باباییان.  ،وحیدرضا جلالی .3
انگنوختن. ارائه شده در  دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. و-آماری در تخمین نمون مدلم

 دانشگاه تبریز.

 بر فاضلاب لجن باقیمانده و تجمدی . اثرات0611مجید حجازی مهریزی، وحیدرضا جلالی.  .1
سدیم. ارائه شده در  اولین  بیکربنات توسط شده استخراج دسترس قابل مددنی و آلی فس ر

 .0611شهریور  10الی  01نوین کشاورزی دانشگاه زنجان، کنگره ملی علوم و فناوریهای 
کلزای متأثر از شوری با  سازی عملکرد گیاهشبیه. 0611. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .01

است اده از مدلهای ماکروسکوپیک. ارائه شده در  اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین 
 .0611شهریور  10الی  01کشاورزی دانشگاه زنجان، 

همسایه برای  نزدیکترین-Kمدرفی رویکرد نوین . 0611. مهدی همایی ،وحیدرضا جلالی .00
. ارائه PTFsدر مقایسه با روش پارامتریک  جرم ویژۀ ظاهری خاک پارامتریکتخمین غیر

 10الی  01شده در  اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان، 
 .0611شهریور 

 پاسخدهی نحوه .  بررسی0610پور.  نورمندی فرشته و کرمانی حسامی جلالی، مینا وحیدرضا .01

ارائه شده در  اولین همایش ملی تنشهای  .مصنوعی و طبیدی شوری شهایتن به پسته جوانه
 .0610آبان  00و  01)غیرزیستی(. دانشگاه اص هان  گیاهی

 اسانس مقدار و رشد بر مس تغذیه . تأثیر0610جلالی.  رضا وحید مهریزی، حجازی مجید .06

یران، دانشگاه شوری. خلاصه مقالات سومین کنگره عناصر کمیاب ا تنش شرایط در رزماری
 .0610اس ند  01و  1علوم پزشکی کاشان. 

 در مصنوعی عصبی های شبکه توان .  ارزیابی0610زاده. صادقی ،وحیدهجلالی رضا وحید .01

 خاک، ملی شمالی. همایش خراسان زراعی اراضی برخی در عملکرد گندم تخمین

 .0610اس ند 05 ملایر پایدار،دانشگاه کشاورزی

https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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( ICTارتباطات ) و اطلاعات فناوری از . است اده0610زاده.  صادقی دهجلالی، وحی رضا وحید .01
 .0610اس ند 05ملایر  پایدار، دانشگاه کشاورزی خاک، ملی خاک. همایش علوم در

. بررسی شدت جریان و غلظت 0611الهام سیرجانی، مجید محمودآبادی و وحیدرضا جلالی.  .06
 6لی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک )اولین کن رانس مرسوب حاصل از جریان ورقه ای. 

 ، کردستان(0611 اردیبهشت ماه 1لغایت 

 اهیرشد گ یسازهیشب. 0611وحیدرضا جلالی،  مینا حسامی کرمانی و فرشته نورمندی پور.  .05
ی. دومین کن رانس زندوره جوانه یط کیماکروسکوپ یبر اساس مدلها یپسته متأثر از شور

 کرمان. -0611اردیبهشت ماه  01-03اک و  هوا. بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خ

 تخمین (درKnnداده کاوی) روشهای . توانمندی0611حجازی.  مجید و جلالی وحیدرضا .03

خاک. دومین کن رانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب،  حقیقی ویژۀ جرم غیرپارامتریک
 کرمان. -0611اردیبهشت ماه  01-03خاک و  هوا. 

آماری های زمین. ارزیابی روش0611رضا جلالی و اعظم جد ری. هاشم شمس الدین، وحید .01
مصرف موردنیاز گیاه پسته. سیزدهمین کنگره علوم در برآورد توزیع مکانی برخی عناصر کم

 دانشگاه شهید چمران اهواز. -0611بهمن  3-01خاک ایران. 

از طریق ایجاد  .  پایش ویژگیهای خاک در مقیاس ملّی0611همایی.  مهدی جلالی، وحیدرضا .11
دانشگاه  -0611بهمن  3-01. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. بانک داده خاک تحت وب

 شهید چمران اهواز.

 آلومینا نانوذرات اثرات . بررسی0611علی ریاحی مدوار، وحیدرضا جلالی و فاطمه رضائی.  .10

ر بخش گندم. کن رانس پدافند غیر عامل د گیاه مورفولوژیکی خصوصیات برخی بر
 جزیره قشم. -0611ماه آبان -کشاورزی

ترین عامل کمکی . تدیین بهینه0611ملیکا تدمت الهی، وحیدرضا جلالی و وحیده صادقی.  .11
 -برای بهبود تخمین مقدار فس ر قابل جذب. کن رانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

 جزیره قشم. -0611ماه آبان

. ایجاد و مدرفی نحوه است اده از 0611سلمان طاهریزاده. وحیدرضا جلالی، حسیندلی بهرامی و  .16
امکانات موجود در سامانه ملی بانک اطلاعات پروفیلی خاک ایران. کن رانس پدافند غیر عامل 

 جزیره قشم. -0611ماه آبان -در بخش کشاورزی
 ریبکارگی راستای در ساختارمند الگویی . ارایه0611جلالی.  وحیدرضا الدین و شمس هاشم .11

ایران. ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و  آب منابع در ارزش مهندسی
 ، کرمان.0611خاک. بهمن 

. تدیین عوامل بهبود دهنده تخمین مقدار هدایت 0611وحیدرضا جلالی، وحیده صادقی زاده.  .11
خشی از هیدرولیکی در مناطق نیمه خشک بر اساس آنالیزهای زمین آماری )مطالده موردی ب

 پدافند و انرژی زیست، الکترونیک محیط سراسری همایش استان خراسان شمالی(. اولین

 .0611زیستی. تهران 

. بررسی اثر مواد آلی بر افزایش 0611سمیرا برخوری مهنی، مجید فکری و وحیدرضا جلالی.  .16
د و پدافن یانرژ یست،ز یطمح یکالکترون یسراسر یشهما یناولغلظت سرب محلول خاک. 

 .0611. تهران یستیز
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ی کود سرب مصرف بی رویه .0611سمیرا برخوری مهنی، مجید فکری و وحیدرضا جلالی.  .15
و  یانرژ یست،ز یطمح یکالکترون یسراسر یشهما یناولدر خاک های جنوب کرمان. 

 .0611. تهران یستیپدافند ز

است اده از اصلاح  . بررسی تاثیر0616وحیده صادقی زاده، وحیدرضا جلالی و هرمزد نقوی.  .13
های مناطق خشک و نیمه خشک. اولین های مصنوعی بر مقاومت فروروی خاککننده

و  01 -دانشگاه شهید باهنر کرمان -همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
 .0616شهریور  11

آلی . بررسی تاثیر مواد 0616وحیده صادقی زاده، وحیدرضا جلالی و مجید محمودآبادی.  .11
طبیدی و مصنوعی بر پایداری خاکدانه های خاک های سبک بافت مناطق خشک و نیمه 

دانشگاه شهید باهنر  -خشک. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
 .0616شهریور  11و  01 -کرمان

-خاکدانههای خاکی مختلف بر پایداری . تاثیر کرم0616الدینی و وحیدرضا جلالی. مریم تاج .61

دانشگاه  -ها و ساختمان خاک. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
 .0616شهریور  11و  01 -شهید باهنر کرمان

پور و عصمت اسماعیل هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی، اعظم جد ری، مهدی خراسانی .60
ع مس سرچشمه با است اده های اطراف مجتم. پهنه بندی غلظت آرسنیک در خاک0616زاده. 

آمار. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع ( و زمینGISاز سامانه اطلاعات جغرافیایی )
 .0616شهریور  11و  01 -دانشگاه شهید باهنر کرمان -خاک و محیط زیست

پور و عصمت اسماعیل هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی، اعظم جد ری، مهدی خراسانی .61
های مختلف در اطراف مجتمع مس . بررسی وضدیت سرب در اراضی با کاربری0616زاده.  

دانشگاه شهید باهنر  -سرچشمه. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
 .0616شهریور  11و  01 -کرمان

های . تأثیر زمان و مدیریت0616افسانه یوس یان، مجید محمودآبادی و وحیدرضا جلالی.  .66
مختلف بقایای گیاهی بر میزان هدایت آبی اشباع خاک. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد 

 .0616آبان  10و  11مدیریت مناطق خشک و بیابانی. دانشگاه سمنان. 

-. بررسی فراهمی عناصر کم0616سحر طاقدیس، مجید حجازی مهریزی و وحیدرضا جلالی.  .61

رمان و ارتباط آن با برخی از خصوصیات شیمیایی های استان کمصرف در تددادی از خاک
 .0616آذرماه 03و  05خاک. ه تمین همایش ملی مهندسی محیط زیست. دانشگاه تهران. 

 اثر . 0611کپورچال.  اسدی ص ورا و پور سرچشمه مهدی جلالی، وحیدرضا الدینی، تاج مریم .61
ین همایش ملی تنش دومذرت.  گیاه زراعی پارامترهای بر کمپوست ورمی مختلف سطوح

 .0611کرمان .های محیطی در گیاهان
 از است اده تأثیر . بررسی0611 کپورچال. اسدی ص ورا جلالی، وحیدرضا زاده، صادقی وحیده .66

سیزدهمین  خاک آتربرگ حدود بر خودروها فرسوده تایرهای از حاصل لاستیک ذرات
 .0611ندانشگاه شهید باهنر کرما .همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

اصلاح خاک های شور مناطق نیمه خشک با  . 0611جلالی.  وحیدرضا زاده، صادقی وحیده .65
است اده از ضایدات صندتی)مطالده موردی: است اده از خرده لاستیک( سیزدهمین همایش ملی 

 .0611دانشگاه شهید باهنر کرمان .آبیاری و کاهش تبخیر
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فرد.  یوس ی مریم جلالی، درضاوحی حجازی، مجید جد ری، اعظم پاینده، فاطمه .63
ودگی فلزات سنگین خاک های اطراف کارخانه زغال سنگ زرند بر اساس آل مطالده . 0611

دانشگاه شهید باهنر  .شاخص های آلودگی سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
 .0611کرمان 

 بر چوب خرده ثیرتا بررسی . 0611جلالی.  وحیدرضا پور، سرچشمه مهدی اسمدیلیان، فاطمه .61
 .0611رفسنجان .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران ذرت گیاه های شاخص برخی

 عنصر مکانی پراکنش بررسی . 0611جد ری.  اعظم جلالی، وحیدرضا زاده، عباس فاطمه .11
 .0611رفسنجان .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران هرمز جزیره های خاک در کروم

گی فلز آرسنیک با آلود بررسی . 0611جد ری.  اعظم جلالی، وحیدرضا زاده، عباس فاطمه .10
است اده از شاخص زمین انباشتگی در خاک های جزیره هرمز چهاردهمین کنگره علوم خاک 

 .0611ایران, رفسنجان

. ارزیابی دقت برخی 0611ملیکا ندمت الهی، وحیدرضا جلالی، و مجید حجازی حجازی.  .11
هیدرولکی اشباع خاک. اولین کن رانس مهندسی  روشهای درون یابی در تخمین هدایت

 . تهران. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.0611دی ماه  61و  11فناوری اطلاعات مکانی. 

. مقایسه دقت روشهای درون یابی 0611ملیکا ندمت الهی، وحیدرضا جلالی، و مجید حجازی.  .16
اولین کن رانس مهندسی  توابع پایه شداعی و کوکریجینگ در تخمین پخشیدیگی رطوبتی.

 . تهران. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.0611دی ماه  61و  11فناوری اطلاعات مکانی. 

تاثیر سطوح مختلف اسید ا گزالیک . 0611سحر طاقدیس، مجید حجازی و وحیدرضا جلالی.  .11
هرمز چهاردهمین کنگره . کرمان بر رهاسازی روی در تددادی از خاک های آهکی استان

 .0611وم خاک ایران, رفسنجانعل

بررسی تاثیر پودر لاستیک بر  . 0611جلالی.  وحیدرضا پور، سرچشمه مهدی اسمدیلیان، فاطمه .11
 01دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیدی و محیط زیست،  .عملکرد گلخانه ای گیاه ذرت

 .دانشگاه محقق اردبیلی 0611اس ند  06و 

 بررسی فراهمی عناصر کم .0611. ، وحیدرضاجلالییمجید حجازی مهریز، سحر طاقدیس .16
ارتباط آن با برخی از خصوصیات شیمیایی  تددادی از خاکهای استان کرمان و مصرف در

 . 0611. هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در آبان ماه خاک

 مدلهای از است اده با خاک اشباع رطوبت . برآورد0611جلالی.  و وحیدرضا  اطمینان سمانه .15

 زیست، محیط و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش عصبی. دومین و شبکه رگرسیونی

 کرمان. شهریورماه. 03و  05

 خاک فیزیکی کی یت شاخصهای بر اجمالی . مطالده0611جلالی.  و وحیدرضا  اطمینان سمانه .13

 ملی همایش ران. دومینای نیمه خشک و خشک مناطق خاکهای کی یت روشهای ارزیابی و

 کرمان. شهریورماه. 03و  05 زیست، محیط و خاک منابع پایدار مدیریت

 هدایت بر بیوچار . تاثیر0611جد ری.  اعظم و جلالی نودژ، وحیدرضا سالاری محمد .11

 پایدار مدیریت ملی همایش شنی. دومین لوم یک خاک در کل تخلخل و اشباع هیدرولیکی

 کرمان. شهریورماه. 03و  05 زیست، محیط و خاک منابع

 بر اسیدهیومیک مختلف سطوح . تاثیر0611 جلالی. وحیدرضا مجیدحجازی و طاقدیس، سحر .11

 محیط و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش آهکی. دومین خاکهای از روی رهاسازی

 کرمان. شهریورماه. 03و  05 زیست،
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 بر .  مروری0611مولایی.  فاطمه جلالی و رضا وحید حجازی، ، مجید سرچشمه پور مهدی .10

 خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش خاک.  دومین امنیت و سلامت کی یت، های شاخص

 کرمان. شهریورماه. 03و  05 زیست، محیط و

جلالی.  نژاد و وحیدرضا محمدی فکری، قاسم مهریزی، مجید حجازی نیکویی، مجید ازاده .11
 غشای و ن وذپذیری نسبی شاخسار، رطوبت تازه وزن ردعملک بر پتاسیم کاربرد . تأثیر0611

 و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش شور. دومین شرایط در مدمولی ارزن برگ سلولی
 کرمان. شهریورماه. 03و  05 زیست، محیط

جلالی.  نژاد و وحیدرضا محمدی فکری، قاسم مهریزی، مجید حجازی نیکویی، مجید ازاده .16
 ارزن شاخسار غذایی در عناصر از برخی غلظت بر پتاسیم و شوری تنش انهمزم . تاثیر0611

 شهریورماه. 03و  05 زیست، محیط و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش مدمولی. دومین

  کرمان.

تاثیر بیوچار چوب پسته بر انتقال . 0611جد ری. اعظم و جلالی سالاری، وحیدرضا محمد .11
. هارمین کنگره بین المللی عمران ، مدماری و توسده شهریچ. املاح در یک خاک لوم شنی

 .11دی ماه  1الی  5دانشگاه شهید بهشتی. 

. تاثیر بیوچار حاصل از 0611مینا حسامی کرمانی، وحیدرضا جلالی و مجید محمودآبادی.  .11
درخت پسته بر وزن مخصوص ظاهری یک خاک سبک بافت. اولین همایش بین المللی و 

 .0611ی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. دانشگاه جیرفت. اس ند دومین همایش مل

. تاثیر بیوچار حاصل از 0611مینا حسامی کرمانی، وحیدرضا جلالی و مجید محمودآبادی.  .16
درخت پسته بر پایداری خاکدانه های یک خاک سبک بافت. اولین همایش بین المللی و 

 .0611نیت غذایی. دانشگاه جیرفت. اس ند دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و ام
. تاثیر 0611فاطمه مرادی پور، وحیدرضا جلالی، مجید حجازی مهریزی و مجید فکری.  .15

( بر راندمان مصرف آب و عملکرد فل ل. PRDکاربرد روش های آبیاری موضدی ریشه )
ایی. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذ

 .0611دانشگاه جیرفت. اس ند 

تاثیر . 0616. مهدی سرچشمه پورو وحیدرضا جلالی جید حجازی مهریزی،، مفاطمه مولایی .13
. برخی اصلاح کنند ها ی خاک بر روی خصوصیات رویشی دانهال پسته تحت تنش خشکی

 .0616هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان. بهمن 

بررسی توانمندی مدل . 0616ی. محمود آباد یدمج ،یجلال یدرضاشبرنگ زاده ، وح یهمرض .11
. اولین زع ران در شرایط تنش شوری در پیش بینی عملکرد پیاز ( Weibull) تجربی ویبول

همایش ملی فرصتهای نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور)در راستای تحقق 
 . دانشگاه بیرجند.0616من به 11اهداف اقتصاد مقاومتی(. 

ارزیابی تحمل به شوری . 0616ی.  محمود آباد یدمج ،یجلال یدرضاشبرنگ زاده ، وح یهمرض .61
 یمل یشهما یناول (.STI)به شوری براساس شاخص تحمل ( Crocus sativus) زع ران
تحقق اهداف  یدر شرق کشور)در راستا یو اشتغال بخش کشاورز یدتول یننو یفرصتها
 .یرجند. دانشگاه ب0616بهمن  11(. یمقاومت اقتصاد

سنتز و شناسایی . 0616 بتول ص ی نژاد، وحیدرضا جلالی، مجید فکری، اکبر سلیمانزاده.  .60
 یمل یشهما ینخصوصیات زئولیت غنی شده با نانوذرات آهن ص ر ظرفیتی به روش سبز. اول
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تحقق اهداف  یستادر شرق کشور)در را یو اشتغال بخش کشاورز یدتول یننو یفرصتها
 .یرجند. دانشگاه ب0616بهمن  11(. یاقتصاد مقاومت

کاربرد فناوری نانو در جذب دو آلاینده سرب و . 0616بتول ص ی نژاد، وحیدرضا جلالی.  .61
. 0616 شهریور. چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر . کروم در آبهای زیرزمینی
 .دانشگاه شهید باهنر کرمان

اثرمدیریت های مختلف . 0616یوسف حیدری، وحیدرضا جلالی و مجید حجازی مهریزی.  .66
 یمل یشهما ینمخصوص ظاهری خاکهای منطقه رابر. اول چرای دام برمیزان کربن آلی و وزن

تحقق اهداف  یدر شرق کشور)در راستا یو اشتغال بخش کشاورز یدتول یننو یفرصتها
 .یرجند. دانشگاه ب0616بهمن  11(. یاقتصاد مقاومت

. غلظت و دبی رسوب ناشی از 0616جلالی.  رضادیوح فاطمه رنجبر، مجید محمودآبادی و .61
و  ی، منابع طبیدیکشاورز یملیش هما متاثر از شیب و دبی جریان. اولین فرسایش شیاری

 . دانشگاه اردکان.0616اردیبهشت  11دامپزشکی. 

زمانی فرسایش شیاری  تغییرات. 0616جلالی.  رضادیوح فاطمه رنجبر، مجید محمودآبادی و .61
ی، منابع کشاورز یملیش هما . اولینفلومآزمایش های مختلف با است اده از ها و دبیدر شیب

 اردکان.. دانشگاه 0616اردیبهشت  11دامپزشکی. و  طبیدی

ارتباط ظرفیت حمل رسوب . 0616جلالی.  رضادیوح زمانی زاده، مجید محمودآبادی و وجیهه .66
 ینکنگره ب یناول. و پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب ها و دبی های مختلف جریان

 تهران. دانشگاه شهید بهشتی. 0616اس ند  00یطی. خاک و علوم مح آب، یالملل
 یمطالده پارامترها. 0615جلالی.  رضادیوح زمانی زاده، مجید محمودآبادی و وجیهه .65

 ینب یشهما ینچهارم. فلوم یبدر چند ش یانمختلف جر یها یمتاثر از دب یانجر یدرولیکیه
. 0615خرداد  60-61یدار. توسده پا یکردبا رو یستز یطو مح یکشاورز یمهندس یالملل

 شیراز.

بررسی . 0615. و مجید محمودآبادی صدیقه آرمان، وحیدرضا جلالی، ص ورا اسدی کپورچال .63
اولین همایش . درسطوح مختلف شوری (Zea mays L) جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت

 01و  06بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 
 . دانشگاه شهید باهنر کرمان0615ماه شهریور

 شبیه. 0615. و مجید محمودآبادی صدیقه آرمان، وحیدرضا جلالی، ص ورا اسدی کپورچال .61
. اولین در شرایط تنش شوری )( Zea mays L) سازی کمّی شاخص سطح برگ گیاه ذرت

اورزی . دانشگاه علوم کش0615بهمن  01همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران. 
 و منابع طبیدی خوزستان

بررسی  .0615. حوا اصغرزاده، وحید رضا جلالی، ص ورا اسدی کپورچال، اعظم جد ری .51
 . اولینبرخی روشهای درونیابی در توصیف تغییرات مکانی ضریب آبگذری اشباع خاک

 01 و 06 زیست محیط و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش سومین و المللی بین همایش
 کرمان باهنر شهید دانشگاه. 0615 ریورماهشه

مطالده تاثیر  .0615. حوا اصغرزاده، وحید رضا جلالی، ص ورا اسدی کپورچال، اعظم جد ری .50
های مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شهرستان کرمان. اولین کاربری

ه علوم کشاورزی . دانشگا0615بهمن  01همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران. 
 و منابع طبیدی خوزستان

https://www.civilica.com/Papers-ABYARI14=چهاردهمین-همایش-ملی-آبیاری-و-کاهش-تبخیر.html
https://www.civilica.com/Papers-ABYARI14=چهاردهمین-همایش-ملی-آبیاری-و-کاهش-تبخیر.html
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پایش زیستی فلزات سنگین در ذرات  .0615. فاطمه قاسمی، اعظم جد ری، وحیدرضا جلالی .51
 ملی همایش سومین و المللی بین همایش اولین گردوغبار، مطالده موردی شهرستان کرمان

 باهنر شهید گاهدانش. 0615 شهریورماه 01 و 06 زیست محیط و خاک منابع پایدار مدیریت
 کرمان

پراکنش مکانی فلز سنگین آهن در  .0615. فاطمه قاسمی، اعظم جد ری، وحیدرضا جلالی .56
ششمین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب  .سطح شهر کرمان به کمک برگ درخت کاج

 ایران، کرمان. آب و آبیاری مهندسی انجمن 0615 اس ند 06و  01و خاک
ارزیابی . 0615ی. لالی، اعظم جد ری، مجید محمودآبادوحیدرضا ج، پور احسان غجه .51

مطالده موردی: منطقه ( آماری خاک با است اده از روشهای زمین  ECو  pHتغییرات مکانی
 محیط و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش سومین و المللی بین همایش . اولین)بافت

 رمانک باهنر شهید دانشگاه. 0615 شهریورماه 01 و 06 زیست

.تغییرپذیری 0615ی. وحیدرضا جلالی، اعظم جد ری، مجید محمودآباد، پور احسان غجه .51
های مت اوت. آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در کاربریمکانی متغیرهای شن، کربن

. دانشگاه علوم 0615بهمن  01اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران. 
 نکشاورزی و منابع طبیدی خوزستا

. تأثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان 0615جلالی.  رضادیوح زمانی، مجید محمودآبادی و آذر .56
ای. اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست بر غلظت رسوب حاصل از فرسایش ورقه

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیدی خوزستان0615بهمن  01محیطی ایران. 
خاک و رسوب  یکربن آل سهیمقا . 0615جلالی.  رضادیوح زمانی، مجید محمودآبادی و آذر .55

المللی مهندسی . یازدهمین سمینار بینمختلفدر چند خاک  یاورقه شیحاصل از فرسا
 ، اهواز، دانشگاه شهید چمران.0615بهمن  00الی  1رودخانه 

ا سمانه اطمینان، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآبادی، عباس خاشدی سیوکی و محسن پوررض .53
 سومین و المللی بین همایش . اولینقطدیت مدلهای خاک اهمیت مطالده عدم .0615. بیلندی
 دانشگاه. 0615 شهریورماه 01 و 06 زیست محیط و خاک منابع پایدار مدیریت ملی همایش

 کرمان. باهنر شهید

. مطالده فرسایش بین 0613و وحیدرضا جلالی.  ساناز پورمیرکمالی، مجید محمودآبادی .51
اری در سرعتهای مختلف باد و سطوح مختلف خاکپوش. ه تمین کن رانس ملی پژوهشهای شی

 کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

. کاهش هدررفت کربن 0613و وحیدرضا جلالی.  ساناز پورمیرکمالی، مجید محمودآبادی .31
کن رانس ملی  آلی خاک تحت تأثیر سطوح مختلف خاکپوش بقایای گیاهی. ه تمین

 پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

سمانه اطمینان، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآبادی، عباس خاشدی سیوکی و محسن پوررضا  .30
شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با است اده از مدل دو . 0613. بیلندی
 . دانشگاه زنجان0613شهریور  5تا  1. گره علوم خاک ایرانشانزدهمین کن. HYDRUSبددی

سمانه اطمینان، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآبادی، عباس خاشدی سیوکی و محسن پوررضا  .31
در تدیین عدم قطدیت پارامترهای مدل  GLUE ارزیابی روش بوتاسترپ و. 0613. بیلندی

 . دانشگاه زنجان0613شهریور  5تا  1. شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. ونگنوختن
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بررسی . 0613حدیث شهابی نژاد، مهدی سرچشمه پور، جد ر ذوالدلی و وحیدرضا جلالی.  .36
وضدیت همزیستی میکوریزی گیاه ذرت در استان کرمان و مطالده پتانسیل کلنیزاسیون جدایه 

چهارمین همایش ملی پژوهشی توسده و ترویج در . های انتخابی با است اده از گیاه سورگوم
 . جیرفت.0613. اس ند ی، منابع طبیدی و محیط زیست ایرانکشاورز

. تاثیر 0611حدیث شهابی نژاد، مهدی سرچشمه پور، جد ر ذوالدلی و وحیدرضا جلالی.  .31
کوپوست بر میزان همزیستی میکوریزی و برخی خصوصیات فدالیت کرم خاکی و ورمی

. 0611پایدار. خرداد  رشدی گیاه ذرت. دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیدی
 .سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورسالن همایش  تهران.

. مقایسه میزان بهره وری آب فاضلاب تص یه شده 0611. سمانه اطمینان، وحیدرضا جلالی  .31
شهری نسبت به آب چاه در عملکرد گیاه یونجه. نخستین همایش ملی کم آبیاری و است اده از 

. دانشگاه فردوسی 0611بهمن ماه  61و  11در کشاورزی مناطق خشک. آب های نامتدارف 
 مشهد

 یبند پهنه .0611ی. اعظم جد ری، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآباد، پور احسان غجه .36
 ینششم. و تابع م صل ین آماریزم یاندازه ذرات خاک با است اده از روشها یعتوز
 .د دانشگاه الزهرااس ن 01-11. آن یم صل و کاربردها ینارنظریهسم

سمانه اطمینان، وحیدرضا جلالی، مجید محمودآبادی، عباس خاشدی سیوکی و محسن   .35
. ارزیابی میزان کارایی روش های حل مدکوس در شبیه سازی جریان 0111. پوررضا بیلندی

تیرماه  6تا  1. ایران ملی آبیاری و زهکشیکنگره  آب تحت روش آبیاری بارانی. پنجمین
 )مقاله ش اهی(شگاه بیرجند. . دان0111

سازی روند آبشویی نیترات خاک با است اده از  شبیه .0111. سمانه اطمینان وحیدرضا جلالی .33
ه دهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت  . HYDRUS-3Dمدل 

 کشور. کرج. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. 0111هر م 13-16. آب در مزرعه

. مطالده ت کیکی اثر پتانسیل اسمزی و ماتریک بر جوانه0111ی، مینا حسامی. وحیدرضا جلال .31
آبان  16. های کشاورزی و زیست محیطی ایراندومین همایش ملی پژوهش زنی گیاه پسته.

 .دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیدی خوزستان. 0111
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8. Fatemeh Abaszadeh, Vahidreza Jalali, Azam Jafari, Safoora Asadi 
Kapoorchal. 2015. Spatial pollution investigation of iron, lithium and 
manganese in the hormuz island by using contamination factor (cf). 
Pedometrics 2015, University of Cordoba, Spain. 

9. Vahidreza Jalali and Samaneh Etminan. 2017. Soil organic matter spatial 
variation assessment based on the geostatistical models. Global Soil Map 
2017” Conference, 4 to 6 of July, 2017. Moscow, Russia.  
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 عنوان کتاب چاپ شده

 
. کشاورزی پایدار در مناطق 0613رضا جلالی، ص ورا اسدی کپورچال و سحر طاقدیس. وحید

 خشک و نیمه خشک. انتشارات دانشگاه گیلان.

 

 

 : ISIو  مجلات علمی پژوهشی تخصصی داور

 
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیدی گرگان آب و خاک یمجله پژوهشها (0
 علوم کشاورزی و منابع طبیدی گرگان یدار دانشگاهپا یدخاک و تول یریتمجله مد (1
 دانشگاه شهر کرد مجله پژوهش آب ایران (6
 دانشگاه شهر کرد مجله مدیریت و کی یت خاک (1
 سسسه خاک و آب(ؤ)میمجله پژوهش آب در کشاورز (1
 مجله پژوهشهای زع ران دانشگاه بیرجند (6

 یرجندب یدر علوم زراع یطیمح ینش هات (5
 مجله تحقیقات غلات دانشگاه رشت (3
 ارومیهدانشگاه   تحقیقات کاربردی خاکه مجل (1

 مشهدآب و خاک دانشگاه فردوسی  مجله  (01

http://dx.doi.org/10.1109/ICTCK.2014.7033521
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 دانشگاه ولی عصر رفسنجان پسته یعلوم و فناورنشریه  (00

 تحقیقات آب و خاک ایرانمجله  (01

 مدیریت آب و آبیاریله مج (06

  ایران  آبیاری و آب مهندسی (01

 نشریه محیط زیست و مهندسی آب (01

16) Journal of Agricultural Science and Technology 

17) Eurasian Journal of Soil Science 

18) Archives of Agronomy and Soil Science 

19) Arabian Journal of Geosciences 

20) Journal of Soil Science and Plant Nutrition 

21) Arid Land Research and Management 

22) Paddy and Water Environment 

 

 

 :ی و بين المللیداخل داور سمينارهای علمی

 کرمان- کنگره بین المللی زیست شناسی 

  0611. اهواز-علوم خاک ایرانچهاردهم کنگره. 

 ینبه زم یرادار ن وذ یمل یشهما یناول (GPR)-کرمان 

 0616. کرمان -مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست همایش ملی یناول 

 یاچه ارومیهبا نگرش زیست محیطی بر در کنگره ملی خاک و محیط زیست 

 0611بهمن ماه  13و  15. ه تمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 

 11اس ند ین. تهران. علوم زم یالملل ینکنگره ب ینو دوم ییگردهما ینو چهارم یس. 

 0611. کرمان -مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست همایش ملی دومین. 

  0616. اص هان-علوم خاک ایرانپانزدهم کنگره. 

 کرمان.0616ن یت منابع آب و خاک، بهمهشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیر . 

 مدیریت پایدار منابع خااک و محایط زیسات.  همایش ملی اولین همایش بین المللی و سومین

 . کرمان.0615

 0613زنجان. -کنگره شانزدهم علوم خاک ایران. 

 دانشگاه بیرجند و انجمنن آبیناری و زهکشنی -پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 0011تیرماه  3و  2های  تاریخایران در 

  

 3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG), 

held online, on 2–5 November 2020 

 

 

 

http://www.pistachioj.ir/
mailto:%22Journal%20of%20Soil%20Science%20and%20Plant%20Nutrition%20-%20Editorial%20Office%22%20%3Cem@editorialmanager.com%3E
http://conf.isc.gov.ir/isiwe/fa/NewsDetails?NewsId=2361
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEn_feuaLYAhVQ2qQKHS9uDHkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conferenceyab.ir%2F15683%2Fconferences%2Fengineering%2Fagriculture-environmental%2Feighth-national-conference-on-watershed-management-and-soil-and-water-resources-management&usg=AOvVaw3MsItcBGOX--uJYQ7fJDAO
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 پژوهشی:-های علمیطرح

 

 کارفرما: مداونت علمی فناوری ریاست جمهوری(-طرح ملی مدیریت داده های خاک( .

 خاتمه یافته.

  کارفرما: مداونت علمی صیلی قابلیت های خاک های جزیره هرمزطرح ملی مطالده نیمه ت(

 خاتمه یافته. . فناوری ریاست جمهوری(

 کارفرما: قطب تنش شوری غلات دانشگاه شهید باهنر(. خاتمه -طرح شوری گندم دوروم (

 یافته.

  هایهای آماری و مدلدر شرایط تنش شوری بر اساس مدل ذرتعملکرد  پیش بینی 

(. پژوهشکده فنآوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهیدباهنر کرمانک )کارفرما: ماکروسکوپی

 خاتمه یافته.

 پالایش گیاهی و تخمین زمان بهینه پالایش خاکهای آلوده به سرب با توجه به توان بیش-

دانشاگاه گیلان و شرکت کشاورزی آبشار )کارفرما  مازندرانگیاهان در استان  اندوزی برخی

 .یافتهخاتمه (. چالوس

 

 استان خراسان شمالی 9911پژوهشگر برتر سال 

 

 

 


