بسمه تعالي

شناسنامه علمي -پژوهشي ()CV
Curriculum vitae
 -1مشخصات فردي:
عباس احمدي ،فرزند حسن ،متولد  1357تهران ،متآهل .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اراک از .1383

 -2مراحل تحصيلي:
کارشناسي مهندسي منابع طبيعي( مرتع و آبخيزداري) از دانشگاه تهران 1380 ،با معدل .16/48
کارشناسي ارشد مرتعداري از دانشگاه تهران با رتبه  1آزمون سراسري 1382 ،با معدل .17/57
دکتري علوم مرتع با رتبه  2از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران .1386 ،با معدل.17/18
 -3مقاالت علمي:
الف -مقاالت علمي -پژوهشي و :ISI
 .1تعيين و مقايسه کيفيت علوفه پنج گونه مرتعي در مراحل مختلف رشد فنولوژيکي ،مجله علوم کشاورزي ايران ،ج ،37
شماره .1385 ،2
 .2مطالعه رابطه بين خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک و پوشش گياهي در خاکهاي شور و گچي مراتع قشالقي
اشتهارد ،مجله منابع طبيعي ايران ،ج  ،61شماره .1387 ،1
 .3بررسي خصوصيات ميکرومورفولوژيکي و ميکروسکوپ الکتروني اريديسولهاي شور و گچي ،مجله علوم آب و خاک،ج ،21
شماره .1386 ،2
 .4بررسي رفتار چرايي و انتخاب جيره سنين مختلف گوسفند زندي ،مجله مرتع ،سال سوم ،شماره .1388 ،2
 .5ارزيابي وضعيت (سالمت) رويشگاه بوته اي کوير ميقان ،مجله مرتع ،سال سوم ،شماره  .1388 ،2حميد ترنج زر،مهدي
عابدي ،عباس احمدي ،زيد احمدي
 .6اثر سن دام و ماههاي مختلف فصل چرا بر رفتار چرايي و انتخاب جيره ميش هاي نژاد زندي چرا کننده در مراتع استپي
يکه باغ قم ،فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ،ج  ،16شماره . 1388 ،4
 .7مدلسازي تغييرات شيميايي برخي از و يژگيهاي شيميايي آبهاي زير زميني به کمک روش هاي زمين آماري ،علوم
مهندسي آبخيزداري ايران ،ج  ،2شماره .1388 ،7
 .8ارزش غذايي گونه هاي شورپسند موجود در جيره گوسفند زندي چراکننده در مراتع بياباني عباس آباد قم ،مجله مرتع و
آبخيزداري ،شماره  .1389 ،3عباس احمدي و عباسعلي سندگل
 .9تعیین و مقایسه ارزش غذایی دو گونه گندمی شورپسند  Puccinella bulbosaو  Aeluropus littoralisدر
مراتع حاشیه تاالب کویری میقان اراک ،اکوبیولوژی تاالب ،عباس احمدی ،ج  ،8شماره  ،29پاییز  .1395ص .15-26

 .11پاسخهای مورفوفیزیولوژیک نهال پده ( )Populus euphratica Oliv.به تنش شوری در شرایط گلخانه،
( )1396عباس احمدی ،حسین بیات ،حسین توکلی نکو ،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ،ج  ،25شماره  ،1ص -136
.127

1

 ) بر خصوصیاتAtriplex canescens (  ) و آتریپلکسHaloxylon persicum(  مطالعه اثر کاشت تاغ.11
، سهراب پاژنامه، مسعود گماریان، حمید ترنج زر، عباس احمدی،فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع مالرد زرندیه
)اکوفیزیولوژی گیاهی (در درست چاپ
 تغییرات در ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی چهار گونه بوتهای شورپسند در سه مرحله رشد فنولوژیکی (مطالعه.12
، حمید ترنج زر و حسین احمدلو،  مسعود گماریان، عباس احمدی.1395 .)مراتع حاشیه کویر میقان اراک: موردی
.52-41 ،1  شماره،11  جلد،نشریه مرتع
13- Variations in Forage Quality of Two Halophyte Species, Camphorosma monspeliaca and
Limonium iranicum at Three Phenological Stages, Journal of Rangeland Science, 3(4), 2013.
Abbas Ahmadi, Masoud Gomarian, Mojdeh Sanjari
14- Study of the Morphometric Characteristics of Nebkhas and the Amount of Accumulated
Sand in Nitraria schoberi Type in Mighan Playa Arak, Iran, Hamid Toranjzar, Azadeh Fathi,
Abbas Ahmadi, Volume 5 (1):20-27(2015).
15-Neural computing model for prediction of Soil Cation Exchange Capacity: A Data Mining
Approach, Fereydoon Sarmadian1, Sina Azimi1, Ali Keshavarzi1*, Abbas Ahmadi,
International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (7), 1706-1712, 2013
16- Land suitability evaluation for important crop production in gypsiferous soils of Bardsir area
in Kerman province, Iran. World applied sciences journal, 7(6): 726-730, 2009.
17- The Effect of the Irrigation Water Quality and Different Fertilizers on Quantitative and
Qualitative Characteristics of Wheat in Kerman Orzoyie Plain, World Applied Sciences Journal
8 (2): 259-263, 2010.
18- Developing Pedotransfer Functions for Estimating Field Capacity and Permanent Wilting
Point Using Fuzzy Table Look-up Scheme, Computer and Information Science, 4(1): 130-141,
2011. Ali eshavarzi, Fereydoon Sarmadian, Reza Labbafi, Abbas Ahmadi
19- Fuzzy Clustering Analysis for Modeling of Soil Cation Exchange Capacity, Australian
journal of Agricultural engineering, 3(1):27-33 (2012). Ali Keshavarzi1*, Fereydoon
Sarmadian1, Asghar Rahmani1, Abbas Ahmadi, Reza Labbafi3,Muhammad A. Iqbal

: ارائه مقاله در کنفرانسهاي بين المللي خارجي و داخلي-ب
2005 ، ايرلند جنوبي، دوبلينGrassland  کنفرانس بين المللي.2003 ، آفريقاي جنوبي، دوربانRangelnd  کنگره بين المللي.2003 . هند، دهلي نو،Ecorestoration  کنگره.2005 ، چين، پکن،Development of dry lands  کنفرانس بين المللي.2008 ، چين، هاهوتigc & irc  کنگره بين المللي.2008 ، مالزي، پينانگ، ICENV  کنگره بين المللي، هندد، اليگر،Emerging technologies in environmental science and engineering  کنگره بين المللي.2009
.2009 ، يونان، آتن،AGRICULTURAL RESEARCH  سمپوزيوم بين المللي.2010، ترکيه، GEOMEd  کنگره بين المليي جغرافيا2

 دهمين کنگره علوم خاک ايران ،دانشگاه تهران.1386 ، سومين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (  2مقاله) ،کرج.1383 ، سومين همايش منطقه اي راهکارهاي تحقق توسعه پايدار در کشاورزي و منابع طبيعي ،اراک 3( 1385 ،مقاله). اولين همايش ملي -دانشجويي مرتع ،آبخيز و بيابان ،کرج.1385 ، چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (  3مقاله) ،کرج.1388 ، ششمين کنگره علوم باغباني ايران ،دانشگاه گيالن.1388 ، دومين همايش ملي مقابله با بيابانزايي و توسعه پايدار تاالب هاي کويري ايران اراک ،شهريور ماه 9( 1390مقاله). سومين همايش ملي مقابله با بيابانزايي و توسعه پايدار تاالب هاي کويري ايران اراک ،شهريور ماه 7( 1391مقاله). سومين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست .تهران 2(1392 ،مقاله). -4تأليفات:
يک ترجمه و يک تصحيح ( ديوان کمپاني  ،برگزيده سيزدهمين کتاب سال دانشجويي ) .چهار مجموعه شعر.
کتاب ( Grasses and Grassland Ecologyدر دست ترجمه).
کتاب کليات اکوسيستم بيابان .1394 ،دانشگاه آزاداسالمي اراک
 -5سابقه تدریس:
 دانشگاه آزاد اسالمي ورامين :درس درختان و درختچه هاي دارويي. دانشگاه آزاد اراک :درس هاي شناسايي گياهان مرتعدي ،کليدات اکوسيسدتم بيابدان ،جامعده شناسدي روسدتايي ،گياهدان آبدزي،گياهشناسي پايه ،ترويج و آموزش منابع طبيعي و کشاورزي (مقاطع کارداني و کارشناسي) ،دامداري در منداطق خشدک ،اکوسيسدتم
مناطق بياباني ،زبان تخصصي ،خاک هاي منداطق خشدک و نيمده خشدک ،مسدالل اقتصدادي اجتمداعي منداطق بيابداني ( مقطدع
کارشناسي ارشد) .تغذيه دام در مرتع ،توسعه پايدار در منابع طبيعي (دکتري)
 دانشگاه پيام نور قم :دروس جنگلداري ،چوب شناسي و حفاظت چوب ،آبخيزداري و حفاظت خاک ،اکوتوريسم. جهاد دانشگاهي قم :دوره هاي ضمن خدمت کارشناسان فضاي سبز قم ( دروس گياهان پوششدي در فضداي سدبز ،خاکشناسديعمومي ،مديريت تغذيه گياهان).
 دانشگاه شاهد :جنگل شناسي عمومي. دانشگاه کاشان :سنجش از دور( GIS ،مقطع کارشناسي ارشد). سازمان نظام مهندسي استان قمGIS & GPS : -6طرح هاي پژوهشي و پروژه هاي اجرایي:
 بررسي پوشش گياهي و رابطه آن با خصوصيات خاکهاي شور و گچي منطقه اشتهارد کرج ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاداسالمي اراک.
 مقايسه ترکيبات شيميايي موجود در اندامهاي هوايي گونه  Halocnemum strabilaceum (Pall.) M. Bieb.درمراتع بياباني حوض سلطان قم و کوير ميقان اراک در مرحله رشد رويشي ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي اراک.
 ارزيابي کيفيت علوفه گونه هاي شاخص شورپسند (هالوفيت) مراتع حاشيه کوير ميقان اراک. مطالعات فيزيوگرافي حوزه آبخيز استان ايالم با همکاري جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران. آناليز پوشش گياهي و تدوين طرح هاي مرتعداري مراتع سناوند ،قاهان ،گنبد نبي ،عليخان بيگي ،ذليل آباد و زند مربوط به ادارهکل منابع طبيعي استان قم.
 مشارکت در طرح ملي کيفيت علوفه گياهان مرتعي ايران ،دانشگاه تهران.3

 -مشارکت در طرح ملي تعيين علوفه قابل برداشت مراتع شور استان قم ،موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع.

کاربرد و مقایسه روشهای زمین آمار و سنجش از دور درپهنه بندی و تهیه نقشه شوری خاک در اراضی شور وقلیای استان مرکزی
عنوان طرح پژوهشي

تاريخ شروع و اتمام

بررسي پوشش گياهي و رابطه آن با خصوصيات
خاکهاي شور و گچي منطقه اشتهارد کرج
مقايسه ترکيبات شيميايي موجود در اندامهاي 1390-1388
(Pall.) M. Bieb.
هوايي گونه
 Halocnemum strabilaceumدر
مراتع بياباني حوض سلطان قم و کوير ميقان
اراک در مرحله رشد رويشي
ارزیابی کیفیت علوفه گونه های شاخص 1392-1389
شورپسند (هالوفیت) مراتع حاشیه کویر
میقان اراک

هزينه (اعتبار) به ريال
1500000
3000000

64000000

70000000

کاربرد و مقایسه روشهای زمین آمار و 1393
سنجش از دور درپهنه بندی و تهیه نقشه
شوری خاک در اراضی شور و قلیای استان
مرکزی

 -7فعاليتهاي فرهنگي و اجرایي:
تصحيح ديوان کمپاني (آيت اهلل غروي اصفهاني)  ،برگزيده سيزدهمين کتاب سال دانشجويي ) .چهار مجموعه شعر( .پدايين پداي دريدا (شدعر
آييني) ،چاي چوپان ،جمله هاي معترضه ،مثنوي دانشجويي (طنز دانشجويي).
 برگزيده در بيش از  65کنگره سر اسري شعر و ادب در کشور .از جمله :کنگره شعر عاشورايي( ،)1380جشنواره شعر رضوي( ،)1381شبهايشهريور( 1382 ،1381و  ،)1385برنده جايزه ادبي دکتر قيصر امين پور .1384 ،جشنواره طنز مکتوب(1389 ،و ،)1385شب شعر فدک
الزهرا(س)( ،)1381غزلسروده هاي رضوي( ،)1385جشنواره شعر نماز ( برگزيده بخش اساتيد) و  .....همچنين در رمضان المبارک 1391و1385
افتخار شعر خواني در محضر مقام معظم رهبري را داشته ام.
عضو فعال بسيج دانشجويي دانشگاه تهران ( 1377تا  )1382و همکاري با نهاد مقام معظم رهبري و کانون قرآن و عترت. عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسالمي اراک و مسئول خانه نشريات دانشجويي. عضو فعال بسيج اساتيد. عضو بسيج هنرمندان استان مرکزي و مسئول دفتر شعر اين نهاد. دبير جشنواره شعر بسيج استان مرکزي (.)1390 مسئول دفتر فرهنگ اسالمي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي اراک از .1385 سابقه همکاري در زمينه شعر و مقاله نويسي با مطبوعات دانشجويي و نيز کشوري از جمله ماهنامه سوره ،پنجره ،شعر و راه. عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي. عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان عضو شوراي پژوهشي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي اراک ( از  1384تا کنون). دبير جشنواره طنز مکتوب استان قم (-1391حوزه هنري استان قم).4

 عضو شوراي فرهنگي منطقه .5 -عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان استان قم.

 -9راهنمايي و مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد:
راهنمايي 10 :فقره
مشاوره 12 :فقره
داوري 17 :فقره
در دست راهنمايي 7 :فقره
عناوين مقاالت اراله شده در همايش هاي ملي داخلي:
عباس احمدي ،علي اشرف جعفري :بررسي امکان استفاده از طيف سنج مادون قرمز نزديک  NIRدر ارزيابي کيفيت علوفه گونه هاي مرتعي،
سومين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران ،کرج .1384
عباس احمدي  ،حسين ارزاني ،حسين آذرنيوند .تعيين و مقايسه کيفيت علوفه پنج گونه مرتعدي در مراحدل مختلدف رشدد فنولدوژيکي ،سدومين
همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران ،کرج .1384
قاب لیت گیاهان شورروی حاشیه تاالب های کویری و شوره زارهای مرطووب ایوران از دیودگاه ارزش غوذایی و کیفیوت علوفوه دا
دومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تاالبهای کویری ایران ،اراک.1391 ،
تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در اندامهای هوایی گونه  Halocnemum strobilaceumدر مرحله رشد رویشی در مراتوع
حاشیه کویر میقان اراک احمدی ،ملکی ،جامه بزرگی دومین همایش ملی مقابله با بیابوانزایوی و توسوعه پایودار تواالبهوای
کویری ایران ،اراک.1391 ،
بررسی نیاز رویشگاهی و پراکنش بادا کوهی(  ) Amygdalus scoparia Spach.در منطقه قوچک دلیجان
چقایی ،احمدی ،گودرزی محسن ،عباس ،غالمرضا
ب رآورد شدت بيا بانزايي با ا ستفاده از مدل مدالوس در منط قه گلچ شمه
حمالت فرجی ،ترنج زر ،احمدی راضیه ،حمید ،عباس
مقایسه میزان ترسیب کربن خاک در تیپ های گیاهی تحت چرا و قرق  Atriplex canescenceدر جنوب کویر میقان
محمد علی ،نوراله ،عباس ،حمیدرضا
طهماسبی ،عبدی ،احمدی ،میر داودی اخوان
مقایسه میزان ترسیب کربن کربن خاک در پوشش گیاهی طبیعوی و دسوت کاشوت جنووب کوویر میقوان طهماسوبی ،عبودی،
محمد علی ،نوراله ،عباس ،حمیدرضا
احمدی ،میر داودی اخوان
بررسی آت اکولوژی گیاه دارویی کور Capparis spinosa L.در بهرا آباد و آب ترش قزوین احمد سلطانی ،عبودی ،اکبوری
نیا ،احمدی فرحناز ،نوراله ،احمد ،عباس
والی ،حبیبی ،عبدی ،احمدی امیر حسین ،داود ،نوراله ،عباس بررسی واکنش آتریپلکس کانسنس ( Atriplex Canescens
 )L.به مصرف سوپرجاذب ،باکتری های محرک رشد ( )PGPRو هیومیک اسید
تعی ین و مقایسه کیفیت علوفه گونه های علوفه ای مراتع خشک و نیمه خشک استان قم
5

بررسی اثر مصرف سوپر جاذب ،باکتری محرک رشد و هیومیک اسید بر رشد آتریپلکس کانسنس ()Atriplex Canescens L.
در کویر میقان اراک امیرحسین والی ،داود حبیبی ،نوراله عبدی ،عباس احمدی
امکان استفاده از اسانس گیاه مرتعی آنغوزه جهت دور کردن آفت کر گلوگاه انار چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
مریم پیرور ،سید حسین گلدانساز ،عباس احمدی
بررسی تاثیر اسانس صمغ آنغوزه به عنوان دور کننده کر گلوگاه انار در باغات قم بر برخی صفات کیفی و کمی میوه انار پس از
برداشت ششمین کنگره علو باغبانی ایران مریم پیروی ،سید حسین گلدانساز ،محمد علی عسگری سرچشمه ،عباس
احمدی
ار زیابی ارزش غذایی و پتانسیل تولید علوفه گیاهان مراتع شور روی حاشیه تاالب کویری حوض سلطان قم ،عباس احمدی ،سید
مهدی ادنانی .اولین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تاالبهای کویری ایران.1389 ،
مقایسه دو روش وزنی و زمان سنجی (فیلم برداری) در تعیین ارزش رجحانی گونه های علوفه ای مراتع بیابانی .1388 ،عباس
احمدی ،مریم پیروی ،چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.
تعیین و مقایسه کیفیت علوفه چهار گونه مورد چرای دا در مراتع بیابانی قم در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی ،عباس احمدی،
حسین ارزانی ،چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.1388 ،
ارزیابی وضعیت (سالمت) رویشگاه بوته ای کویر میقان ،حمید تزنج زر ،مهدی عابدی ،عباس احمدی ،زید احمدی ،چهارمین
همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.1388
اثر سن دا و ماههای مختلف فصل چرا برشاخص رجحان و ترکیب جیره گوسفند زندی در مرتع استپی چهارمین همایش ملی
مرتع و مرتعداری ایران .1388 ،عباس احمدی ،عباسعلی سندگل ،حسین باقری ،سید مهدی ادنانی
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده ( LISSمطالعه موردی :منطقه قنوات استان قم) ،لویال نروری ،عبواس احمودی،
حمید ترنج زر .سومين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست .تهران.1392 ،
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده ( ETM+مطالعه موردی :منطقه قنوات استان قم) ،لیال نرری ،عبواس احمودی،
حمید ترنج زر ،سومين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست .تهران.1392 ،
بررسی کمی اثرات گونه های قره داغ و بره تاغ در کاهش خطرات فرسایش بادی در کویر میقان حمید ترنج زر  ،آزاده فتحی ،
عباس احمدی ،مسعود گماریان همایش ملی زیست بو پایدار و توسعه ،اراک .1393
ارزیابی روش های شاخص شوری  SIو شاخص روشنایی  BIدر تهیه نقشه شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با
دور سعیذ عبذی زاد  ، 1حمیذ تروج زر  ، 2عباس احمذی همایش ملی زیست بو پایدار و
استفاده از داده های سنجش از ٰ
توسعه ،اراک .1393

و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک به منرور دستیابی  Tamarix gallicaب ررسی رابطه بین درخت گز
به الگوهای پایدار در احیای مناطق بیابانی شهرستان ساوه اکبر اسکندری حمیذ تروج زر  ، 2عباس احمذی دومین
کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار اراک- 1392
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1391  پیا جوادی کیا، عباس احمدی، فریدون سرمدیان،زیاران علی کشاورزی
 راضیه فراهانی،2  منیر یاری،1 ترسیم تقویم گردشگری تاالب میقان با دو شاخص ترجونگ و اوانز عباس احمدی
1391

 در مراتع شور روی حاشیه کویر میقان اراکLimonium iranicum تعیین و مقایسه ارزش غذایی گونه
1391 حمید ترنج زر، عباس احمدی،معصومه سنجری

 در مراتع شور روی حاشیه کویر میقانComphorosma monspeliaca تعیین و مقایسه ارزش غذایی گونه
1391 حمید ترنج زر، عباس احمدی،اراک معصومه سنجری
در کویر میقانHaloxylon persicum  وSalicornia europaea تعیین و مقایسه کیفیت علوفه
3

1391 حمید ترنج زر،2 عباس احمدی،1 محمد نعیمی

، عباس احمدی، حمید ترنج زر، معصومه سادات خاکزادیان،ارزیابی تغییرات زمانی سدیم و کلسیم خاک در کویر میقان اراک
 همایش ملی پژوهش های نوین در منابع طبیعی، دانشگاه مالیر.1394
 عباس، حمید ترنج زر، معصومه سادات خاکزادیان، بر رسی میزان جذب کاتیون ها توسط گونه قره داغ در کویر میقان اراک همایش ملی پژوهش های نوین در منابع طبیعی، دانشگاه مالیر.1394 ،احمدی

- Variations in Forage Quality of Two Halophyte Species, at Three Phenological Stages in marginal
rangelands of meighan playa, Iran, International conference on chemical, civil and
environmental engineering,  حمید ترنج زر، مسعود گماریان،عباس احمدیIstanbul, 2015.
Application of an environmental substance: ferula asafetida resin essence as adult Carob Moth
repellent in natural conditions, International
conference on environment, M. Peyrovi,
H.Goldansaz, Abbas Ahmadi, Penang, Malaysia, 2008.
Assessment of herding system and livestock grazing cycle in Abbas Abad rangelands, Abbas
Ahmadi1, S. M. Adnani2, M. Farahpour3, IX IRC 2011 – Rosario, Argentina.
EVALUATION OF LAND USE CHANGE TREND IN TALEGHAN WATERSHED USING
REMOTE SENSING AND GIS
TECHNOLOGIES, International conference on emerging
technologies in environmental science and engineering, A. Ahmadi, H.R. Kohbanani, E. Akbari
& A. Keshavarzi, Aligar, India, 2009.
Ggrazing Behaviour and Plants Preference for Different Ages of Zandi Ewes in Yekke bagh
Steppe Rangelands (Iran), Abbas Ahmadi , IX IRC 2011 – Rosario, Argentina.
IVESTIGATION OF HISTORICAL BACKGROUND AND EVOLUTION OF
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT LAWS AND
ORGANIZATION IN IRAN, International
conference on environment, A. Ahmadi,
M.peyrowi , M.Akbari, Penang, Malaysia, 2008.
IX IRC 2011 – Rosario, Argentina., Abbas Ahmadi1 and H. Arzani2
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Land suitability evaluation for important crop production in gypsiferous soils of Bardsir area in
Kerman province, Iran, The 2 nd international geography symposium, Abbas Ahmad Somaye
Garkani, Ali Keshavarzi,i, Hasan Etesami, Kemer, Turkey, 2010
M. Peyrovi, H.Goldansaz, Abbas Ahmadi, Aligar, India, 2009.
)Nutritive value of Zandi sheep diets grazing on Houze sultan desert rangelands (Iran
The effect of using a safe material for environment, on some health factors for harvested
pomegranates, International conference on emerging technologies in environmental science and
engineering
The study of physico-chemical characteristics of soil-vegetation relationship in saliferous and
gypsiferous siols of winter rangelands in Eshtehard( Karaj ), International Grassland and
Rangeland congress, Abbas Ahmadi Moghiseh.E, M.peyrovi, Mahmoodi.Sh, Hohhate, China,
2008.
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