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سوابق تحصيلي:
 -7411دیپلم علوم تجربی از دبيرستان ابن یمين سبزوار
 -7415کارشناسی در رشته علوم خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان
 -7414کارشناسی ارشد در رشته علوم خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان رساله تحصيلی:

تاثير متقابل فعاليت زنجره ها و خصوصيات فيزیکی ،مرفولوژیکی و ژنتيکی خاک های منطقه اصفهان
 -7432دکتری در رشته آلودگی خاک از دانشگاه ردینگ انگلستان
عنوان رساله تحصيلی:

کاربرد لجن فاضال ب و شوری بر زیست دسترس پذیری کادميم در خاک
))Sludge Application and Salinity on the Bioavailability of Cadmium in Soil
سوابق شغلي:
عضو هيات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان از مهر  7414تا اسفند 7411
عضو هيات علمی گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از فروردین  7434تا اکنون
مدیر گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از اردیبهشت  7433تا شهریور 7431
نماینده وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی استان سمنان از خرداد  7430تا اکنون
مشاور فرهنگی و دبير شورای فرهنگی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از اردیبهشت  7431تا دی 7431
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از خرداد  7431تا مهر 7415
عضو شورای هم اندیشی اساتيد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی شاهرود از آبان  7431تا اکنون
مدیر کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود از اردیبهشت  7415تا مهر 7417
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود از مهر  7417تا اکنون
عضو شورای دانشگاه صنعتی شاهرود از مهر  7415تا اکنون
عضو هيات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی شاهرود از آبان  7415تا اکنون
مشاور ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شاهرود از فروردین  7417تا اکنون
مسئول ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شاهرود از مهر  7417تا اکنون
عضو کميسيون تخصصی هيات مميزه دانشگاه صنعتی شاهرود از فروردین  7417تا کنون
عضو هيات مميزه دانشگاه صنعتی شاهرود از  7412تا اکنون
عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از  7417تا اکنون
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افتخارات علمي و پژوهشي:
 -7415فارغ التحصيل رتبه سوم کارشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل 70/1
 -7414فارغ التحصيل رتبه اول کارشناسی ارشد و دریافت لوح تقدیر از دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل 73/2
 -7411استاد برگزیده و دریافت لوح تقدیر در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 -7431پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح افتخار
 -7431استاد نمونه آموزشی در دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح تقدیر
 -7431پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح افتخار
 -7415استاد نمونه آموزشی در دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح تقدیر
 -7413پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح افتخار
 -7410پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح افتخار
 -7410استاد نمونه آموزشی در دانشگاه صنعتی شاهرود و دریافت لوح تقدیر
سوابق تدريس:
مقطع کارشناسی:
خاکشناسی عمومی ،خاک های شور و سد یمی ،رابطه آب خاک و گياه ،خاکشناسی جنگل ،حفاظت آب و خاک ،حاصلخيزی خاک،
شيمی خاک ،آلودگی های خاک و آب ،کيفيت آب ،ارزیابی محيط زیست ،ارزیابی اثرات زیست محيطی طرحهای توسعه آب و فاضالب.
مقطع کارشناسی ارشد ( رشته های علوم خاک ،محيط زیست ،اگرواکولوژی) :
آلودگيهای محيط زیست  ،مدیریت مواد زائد ،آلودگی های منابع آب ،رابطه آب خاک و گياه پيشرفته ،شيمی خاک پيشرفته ،تشکيل و
رده بندی خاک پيشرفته ،آلودگیهای خاک و آب ،حفاظت و مدیریت پایدار منابع آب و خاک.
طرحهاي پژوهشي:
 7410-7413تشخيص نياز غذایی سویا به روش دریس در منطقه گرگان (مجری طرح)
 7433-7432تهيه ضوابط تفکيک آبخوانهای دشتهای آزاد ،ممنوعه و ممنوعه بحرانی – وزارت نيرو (مجری مشترک)
 7433 -7430تهيه ضوابط زیست محيطی پروژه های تغذیه مصنوعی -وزارت نيرو (مجری مشترک)
 7431-7431تهيه اطلس آلودگی خاک استان گلستان – سازمان حفاظت محيط زیست کشور (همکار اصلی)
 7415 -7433مطالعات زمين شناسی پزشکی استان سمنان– سازمان زمين شناسی کشور (همکار اصلی)
 7431 -7433مدل سازی آلودگی الیه های خاک به نيترات در سيستم کود آبياری ( همکار اصلی)
 7414 -7431تدوین دستورالعمل طبقه بندی منابع آالینده خاک -سازمان حفاظت محيط زیست کشور (مجری طرح)
راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد:
 -7431مطالعه زمين شناسی پزشکی روستای باغ برج جيرفت (دانشجو :محمد اکبری شمسی خان)
 -7433بررسی اثرات پساب کارخانه قند شيروان بر برخی خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک و کيفيت منابع آب منطقه (دانشجو:
سميرا محمدی سعد آباد)
 -7431بررسی تأثير آلودگیهای خاک بر سرطان های مری و معده در استان گلستان با استفاده از روش زمين آمار (دانشجو :علی
آقابابایی زیارتی)
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 -7431بررسی تاثير آبياری با پساب بر برخی خواص فيزیکی و شيميایی خاک (دانشجو :مينا شایان جزی)
 -7431بررسی ،انتشار ،تغييرات و نمایش خصوصيات نقشه های خاک با استفاده ازگوگل زمين و سيستم های اطالعات جغرافيایی
(دانشجو :ابوالفضل آبکار)
 –7415ارزیابی خطر فلزات سنگين در برخی محصوالت کشاورزی (دانشجو :ميترا صالحی پور باورصاد)
 -7415مطالعه اثرات زیست محيطی ناشی از دفن زباله در منطقه عمارت شهرستان آمل (دانشجو :سميرافتحی)
 -7415شبيه سازی حرکت نيترات در الیه های خاک با کشت گوجه فرنگی (دانشجو :علی شاهورانی)
 -7415مطالعه آلودگی خاک به نيتروژن به روش مدل سازی با کشت فلفل سبز (دانشجو :فاطمه ساغری)

 -7417تخمين نفوذپذیری و پارامترهایی از خصوصيات شيميایی خاک ها در دو خاک بکر و دست خورده با استفاده از مدل
شبکه عصبی مصنوعی (دانشجو :حامد کاشی)
 -1931بررسی تاثير زئوليت و قارچ ميکوریز بر جذب گياهی و آبشویی نيتروژن و فسفر در خاک ( دانشجو :فاطمه موالیی)
 - 7417بررسی تاثير ترکيب الکتروليت و زئو ليت برجذب گياهی کادميم از خاک ( دانشجو :فاطمه خيزاب)
 - 7417تاثير کمپوست زباله شهری بر برخی عناصر ميکرو در خاک و گياه ( دانشجو :تورج اقشاری)
 - 7412تخمين رطوبت خاک با شبکه عصبی مصنوعی( دانشجو :ميثم ابوالخيریان)
 - 7412شبيه سازی حرکت پتاسيم در خاک با کشت فلفل سبز ( دانشجو :رضوانه خوری)
 - 7412ارزیابی تلفيقی اراضی با استفاده از روش مجموعه های فازی و تکنيک  ( AHPدانشجو :امين شریفی فر)
 - 7412مدلسازی حرکت فسفر در خاک در سيستم کود آبياری (دانشجو :آتنا رنجبریان)
 - 7412برآورد ضریب انتشار پذیری آالینده ها در خاک های ماسه ای همگن با استفاده از سبکه عصبی مصنوعی ( دانشجو :کيانا بهمن)
 -7412بررسی تاثير قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشد ( )PGPRبر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن گياه کنجد درسطوح
مختلف فسفر خاک ( دانشجو :مهدی یاورپور)
 -7414ارزیابی عملکرد اکسيد های فلزی نانو ساختار در حذف فلزات سنگين از آبهای آلوده (دانشجو :مهدی حسينی فرد شيخالر)
 -7414بررسی ميزان تاثير مقادیر مختلف اسيد هيوميک بر کارایی فرایند نيترلت زدایی توسط نانو ذرات آهن صفر (دانشجو :نسيبه شاکری)
 -7414تاثير شوری و عناصر سنگين بر برخی خصوصيات شيميایی خاک و ویژگی های کمی و کيفی در گياه اسفناج (دانشجو :محدثه غفاری)
 -7414تاثير قارچ ميکوریزا  Glomus versiformغلظت موليبدن و شوری بر خصوصيات شيميایی خاک و عملکرد کمی و کيفی گياه
ذرت (دانشجو :مينا عبدالهی)
 -7414تاثير غلظت های مختلف شوری و کروم بر خصوصيات شيميایی خاک و ویژگی های کمی و کيفی گياه کارال در حضور قارچ
ميکوریز (دانشجو :مهسا بهرامی)
 -7413پيش بينی فلزات سنگين و  CECخاک با استفاده از خصوصيات خاک به کمک مدل های هوشمند (دانشجو :احمد بازوبندی)
 -7413تاثير مصرف کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی عناصر کم مصرف و پر مصرف در خاک و گياه برنج (دانشجو :مهرداد رنجبر)
 -7413برآورد پارامتر های کيفی آب رودخانه تجن و بابلرود مازندران ا استفاده از مدل برنامه ریزی بيان ژن (دانشجو :مهدی یوسفی)
 -7410بررسی پتانسيل خطر فلزات سنگين بر سالمت انسان در برخی محصوالت کشاورزی در شهرستان ورامين (دانشجو :مریم
صالحی بهبهانی)
 -7410تاثير برخی جاذب های طبيعی بر پاالیش فلزات سنگين از آب های آلوده (دانشجو :الهام بوحميد)
 -7411مطالعه اثر لندفيل بر آلودگی ناشی از برخی فلزات سنگين در منطقه حلقه دره کرج (دانشجو :محمد حبيب زاده غرقه)
مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي داخلي و خارجي:
Sakizadeh, M., Sattari, M.T. and Ghorbani, H., (2017). A New Method to Consider Spatial Risk
Assessment of Cross-Correlated Heavy Metals using Geo-Statistical Simulation, Journal of Mining
and Environment, 15 April 2017, DOI 10.22044/jme.2017.892.

Hadi Ghorbani
Associate Professor of Soil and Environmental Pollution
Shahrood University of Technology

رزومه
هادي قرباني
دانشيار آلودگي هاي خاك و محيط زيست
دانشگاه صنعتي شاهرود

Sakizadeh, M., Mirzaei, R. and Ghorbani, H., (2016). Geochemical Influences on the Quality of
Groundwater in Eastern Part of Semnan Province, Iran, Environmental Earth Sciences, 20 May
2016, 75:917, DOI: 10.1007/s12665-016-5722-2.
Afshari Badrloo, T., Shoaibi Nobariyan, M.R., Bostani, A., Ghorbani, H. and Abbaspour, A.,
(2016). Solubility and Phytoavailability of Phosphorus and Lead in a Contaminated Soil Amended
with Two Phosphorus Fertilizers, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol. 47,
No. 17, 2016, 1967-1974, DOI 10.1080/00103624.2016.1216560.
Emamgolizadeh, S., Bahman, K., Bateni, S.M., Ghorbani, H., Marofpoor, I. and Nielson, R.,
(2016). Estimation of Soil Dispersivity using Soft Computing Approaches, Journal of Neural
Computing and Applications, 5 May 2016, DOI 10.1007/s00521-016-2320-x.
Sakizadeh, M., Mirzaei, R. and Ghorbani, H., (2016). Accumulation and Soil-to-Plant Transfer
Factor of Lead and Manganese in Some Plant Species in Semnan Province, Central Iran, Iranian
Journal of Toxicology, Vol. 10, No. 3, May-June 2016.
Sakizadeh, M., Mirzaei, R. and Ghorbani, H., (2016). Support Vector Machine and Artificial
Neural Network to Model Soil Pollution: A Case Study in Semnan Province, Iran, Journal of
Neural Computing and Applications, 03 March 2016, DOI: 10.1007/s00521-016-2231-x.
Bahrami, M., Heidari, M. and Ghorbani, H., (2016). Variation in Antioxidant Enzyme Activities,
Growth and Some Physiological Parameters of Bitter Melon (Momordica Charantia) under Salinity
and Chromium Stress, Journal of Environmental Biology, Vol. 37, No. 4, Jul 2016, 529-35.
Mirzaei, R., Teymourzadeh, S., Sakizadeh, M., and Ghorbani, H., (2015). Comparative Study of
Heavy Metals Concentration in Topsoil of Urban Green Space and Agricultural Land Uses, Journal
of Environmental Monitoring and Assessment, 2015, 187:714, DOI: 10.1007/s10661-015-4973-9.
Sakizadeh, M., Mirzaei, R. and Ghorbani, H., (2015). The Extent and Prediction of Heavy Metal
Pollution in Soils of Shahrood and Damghan, Iran, Bulletin of Environmental Contamination and
Toxicology, 25 August 2015, DOI 10.1007/s00128-015-1632-3.
Salehipour, M., Ghorbani, H., Kheirabadi, H. and Afyuni, M., (2015). Health Risks from Heavy
Metals via Consumption of Cereals and Vegetables in Isfahan Province, Iran , Journal of Human
and Ecological Risk Assessment, Vol. 21, 2015,1920-1935, DOI 10.1080/10807039.2014.1002292.
Emamgolizadeh, S., Bateni, S.M., Shahsavani, D., and Ghorbani, H., (2015). Estimation of Soil
Cation Exchange Capacity using Genetic Expression Programming (GEP) and Multivariate
Adaptive Regression Splines (MARS), Journal of Hydrology, Vol. 529, 11 August 2015, 15901600, DOI 10.1016/j.jhydrol.2015.08.025.
Ghorbani, H., Hafezi Moghadas, N. and Kashi, H., (2015). Effects of Land Use on the
Concentrations of Some Heavy Metals in Soils of Golestan Province, Iran, Journal of Agricultural
Science and Technology, Vol. 17, Issue 4, Jul/Aug 2015, 1025-1040.
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Sharififar, A., Ghorbani, H. and Sarmadian, F., (2015). Soil Suitability Evaluation for Crop
Selection using Fuzzy Sets Methodology, Journal of Acta Agriculturae, Vol. 107, No. 1, 2016,
DOI 10.14720/aas.2016.107.1.16.
Ghorbani, Hadi.,Kashi, Hamed., Hafezi Moghadas, Naser., Enangholizadeh, Samad; (2015).
Estimation of Soil Cation Exchange Capacity Using Multiple Regression, Artificial Neural
Networks, and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System Models in Golestan Province, Iran,
Communications in Soil Science and Plant Analysis,46:763-780, 2015.
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Rodr´ıguezMart´ın.(2014). Ecological risk of heavy metal hotspots in topsoils in the Province of
Golestan Iran, Journal of Geochemical Exploration, 147(2014) 268-276. DOI:
10.1016/j.gexplo.2014.06.011.
Hamed Kashi, Samad Emamgholizadeh and Hadi Ghorbani. (2014). Estimation of Soil Infiltration
and Cation Exchange Capacity Based on Multiple Regression, ANN (RBF, MLP) and ANFIS
Models. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45:1195–1213, 2014. DOI:
10.1080/00103624.2013.874029.
Hafezi Moghaddas, N., Hadi Hajizadeh Namaghi, Hadi Ghorbani and Bhnaz Dahrazma (2013)
The Effects of Agricultural Practice and Land use on the Distribution and Origin of Some
Potentially Toxic Metals in the Soils of Golestan Province, Iran. Environmental Earth Sciences,
DOI: 10 1007/s12665-012-1753-5.
Sharififar, A., Ghorbani H. and Karimi, H. (2013). Integrated Land Evaluation for Sustainable
Agricultural Produvtion by using Analytical Hierarchy Process. Agriculture, Vol.59, No.3.
Ghorbani H., Ali Aghababaei, Hamid Reza Mirkarimi. (2013). The Evaluation of Industrial
Cement Production Plant on the Environmental Pollution using Magnetic Susceptibility Technique,
Agricultural Sciences, Vol.4, No.12, 792-799, http://dx.DOI.org/10.4236/as.2013.412108.
Akbari, M., Baradaran,M , Asghari,H., Farrokhi, N., Ghorbani, H. (2013). Complimentary
Response of Salicylic Acid and Cadmium on Growth and Yield Traits of Soybean. International
Journal of Agronomy and Plant Production Vol. 4, No.7.
Ghorbani Hadi and Samira Mohammadi Sadabad (2010) Annual Changes in Some Qualitative
Parameters of Groundwater in Shirvan Plain North East of Iran, World Academy of Science
Engineering and Technology, 68, 2010.
Ghorbani, H., H. Abbasdokht and A. Aghababaie. (2009). The Effects of Natural Zeolite on Ions
Adsorption and Reducing Solution Electrical ConductivityI) Na and K Solutions. Journal of
International Scientific Publication: Ecology & Safety, Vol3, Part 1.
Ghorbani, H., H. Abbasdokht and A. Aghababaie. (2009). The Effects of Natural Zeolite on Ions
Adsorption and Reducing Solution Electrical Conductivity (II) Cl and NO3 Solutions. Journal of
International Scientific Publication: Ecology & Safety, Vol3, Part 1.
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Abbasdokht H., M.R. Edalatpishe and Hadi Ghorbani, (2009).The Effects of Seed Agro-Chemical
Priming on Physiological Changes of Wheat (Triticumaestivum) in Relation to Germination.
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فرقانی گيتی ،مژده داودی فر ،هادي قرباني و حبيب اهلل قاسمی .7411 .بررسی توزیع عناصر بلقوه سمی در باطله های فرآوری ،خاک
های معدنی و کشاورزی محدوده معدنی سری – روی ایرانکوه ،جنوب غرب اصفهان .مجله زمين شناسي اقتصادي( .در نوبت چاپ)
حسينی فرد سيد مهدی و هادي قرباني.7411.ارزیابی عملکرد نانو ذرات دی اکسيد منگنز ) (MnO2در حذف کادميم از محلول
های آبی .فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط زيست ،انتشار آنالین آبان ( .7411در نوبت چاپ).

حسينی فرد سيد مهدی و هادي قرباني .7411.حذف فلز روی از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات دی اکسيد منگنز .فصلنامه
علوم و تکنولوژي محيط زيست ،انتشار آنالین آبان ( .7411در نوبت چاپ).
بازوبندی احمد ،هادي قرباني ،صمد امامقلی زاده و محمدرضا شعيبی نوبریان  .7411.برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از
مدل های ANNو  .ANFISمجله محيط زيست طبيعي ( منابع طبيعي ايران) ،دوره  ،15شماره  ،4پایيز  ،7411صفحه -024
.051
بازوبندی احمد ،صمد امامقلی زاده ،هادي قرباني و تورج افشاری بدرلو..7411..پيش بينی ظرفيت تبادل کاتيونی خاک های استان
گيالن با استفاده از مدل های هوشمند .نشريه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) ،الف ،جلد  ،47شماره  ،4سال 7411.
قرباني هادي ؛ مصطفی حيدری و مينا عبداللهی  .7411.تأثير شوری ،موليبدن و قارچ ميکوریزا  Glomus versiformبر فعاليت
آنزیم های اکسایشی و برخی خصوصيات فيزیولوژیکی ذرت .مجله پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران) ،دوره  ،45شماره
 ،4پایيز .7411
شاکری نسيبه ،هادي قرباني و غفاریان مقرب محمد هادی .7411 .بررسی اثر اسيدیته و اسيد هيوميک بر راندمان حذف نيترات از
آب توسط نانو ذرات آهن صفر ،مجله آب و فاضالب ،شماره  ،4سال .7411
حسينی فرد مهدی  ،هادي قرباني ،آقازاده مصطفی و حسينی فرد مجتبی .7410 .سنتز نانو ذرات اکسيد منگنز و ارزیابی عملکرد آن
در حذف مس از محلول های آبی ،مجله آب و فاضالب ،شماره  ،4سال .7410
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قرباني هادي ،حيدری مصطفی و غفاری محدثه .7410 .تاثير سطوح مختلف شوری و عناصر سنگين سرب و کادميوم بر رشد ،رنگدانه
های فتوسنتزی و مقادیر سدیم و پتاسيم در اسفناج ،مجله علوم و فنون کشت گلخانه اي ،سال  ،1شماره  ،20بهار .7410
رنجبر مهرداد ،هادي قرباني و قاجارسپانلو مهدی . 7410 .تاثير کاربرد دراز مدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پر مصرف در
خاک و گياه برنج  ،مجله به زراعي کشاورزي ،دوره  ،73شماره  ،3زمستان  ،7410صفحه .113-104
حسينی فرد مهدی ،هادي قرباني ،آقازاده مصطفی و حسينی فرد مجتبی . 7413 .پاالیش سرب از محلول های آبی با استفاده از نانو
ذرات دی اکسيد منگنز سنتز شده به روش الکترو شيميایی ،فصلنامه علوم محيطي ،دوره  ،74شماره  ،3زمستان  ،7413صفحه
.41-21
ميرزایی روح اله ،ساکی زاده محمد و هادي قرباني .7413 .بررسی غلظت نيترات منابع آب زیر زمينی شرب و کشاورزی شهرستان
های شاهرود و دامغان ،مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،دوره  ،20شماره  ،747آذر  ،7413صفحه .721-771
ميرزایی روح اله ،هادي قرباني و حافظی مقدس ناصر . 7413 .الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگين در خاک سطحی استان گلستان،
نشريه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) ،الف ،جلد  ،21شماره  ،7سال .7413
ميرزایی روح اله ،هادي قرباني ،حافظی مقدس ناصر و روان خواه ندا . 7413 .ارزیابی خطر بوم شناختی عناصر سمی در خاک سطحی
برای برخی از گروه های جانوری (مطالعه موردی :استان گلستان) ،مجله محيط زيست طبيعي (،منابع طبيعي ايران) ،دوره ،13
شماره  ،4پایيز  ،7413صفحه .054-331
ميرزایی روح اله ،رحيمی کامران  ،هادي قرباني ،حافظی مقدس ناصر . 7413 .ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد
آلودگی مس و نيکل در خاک سظحی ،مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي ،علوم خاك و آب /سال  /71شماره /14
پایيز .7413
عباس دخت حميد ،یغمایی راهبه و هادي قرباني . 7413 .بررسی کالت ریز مغذی جادوگر بر عملکرد و اجزای عملکرد و اجزای
عملکرد آفتابگردان در تراکم های مختلف کاشت ،نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد  ،3شماره  ،7بهار  ،7413صفحه .71-7
حيدری مصطفی ،گليج مریم  ،هادي قرباني و برادران فيروز آبادی مهدی .7413 .تاثير تنش خشکی و محلول پاشی نانو اکسيد آهن
بر عملکرد دانه ،محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد ،مجله علوم گياهان زراعي ايران ،دوره  ،31شماره  ،3زمستان
 ،7413صفحه .123-171
رنجبریان آتنا ،اژدری خليل ،هادي قرباني  .7414ارزیابی مدل  Hydrus-2Dدر شبيه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روش
های مختلف کود آبياری در مزعه پياز .مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك .جلد  ،27شماره ششم.7414 .
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عباس دخت حميد ،هادي قرباني و رستمی مهدی .7414 .بررسی تاثير سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو-هيدروترمال پرایمينک
بذر بر عملکرد ذرت دانه ای  ،نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد  ،1شماره  ،2تابستان  ،7414صفحه .22-7
محمد خانی زهرا ،برادران فيروز آبادی مهدی  ،پارسائيان مهدیه و هادي قرباني .7414 .اثر محلول پاشی آسکوربات بر عملکرد و
برخی از ویژگی های فيزیولوژیک لوبيا سبز تحت شرایط جذب برگی سرب و نيکل ،فصلنامه پژوهش در اکوسيستم هاي زراعي،
جلد  ،7شماره  ،3زمستان  ،7414صفحه .77-7
کاشی حامد ،هادي قرباني ،امامقلی زاده صمد و هاشمی علی اصغر .7414.مطالعه تاثير تغيير کاربری اراضی بر خصوصيات فيزیکی و

شيميایی خاک (مطالعه موردی اراضی پخش سيالب قوشه و زمين های زراعی مجاورآن واقع در استان سمنان) ،مجله علوم و فنون
کشاورزي و منابع طبيعي ،علوم آب و خاك  /سال هجدهم  /شماره شصت و هفتم  /بهار .۱414
اژدری خليل ،شاهوارانی سيد علی و هادي قرباني .7412 .کاربرد مدل  HYDRUD-2Dدر شبيه سازی حرکت عمقی نيترات در
خاک با سيستم کود آبياری ،مجله مهندسي آب و محيط زيست ايران ،دوره  ،7شماره  ،2سال  ،7412صفحه .01-31
قرباني هادي ،کاشی حامد و حافظی مقدس ناصر . 7412 .تاثير تغيير کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی ویژگی های فيزیکی
و شيميایی خاک در استان گلستان ،مجله مديريت خاك /سال  /2شماره  /4پایيز و زمستان  ،7412صفحه .03-31
کاشی حامد ،امامقلی زاده صمد ،هادي قرباني و هاشمی سيدعلی اصغر .7412 .برآورد نفوذپذیری خاک های بکر و کشاورزی توسط
شبکه عصبی مصنوعی و رگرسيون خطی .فصلنامه علمي -پژوهشي پژوهش هاي فرسايش محيطي -شماره  ،1بهار .7412
ميرزایی روح اله ،اسماعيلی عباس ،هادي قرباني ،حافظی ناصر ،همامی محمودرضا و رضایی حميد رضا .7412 .پيش بينی توزیع
مکانی کادميوم ،آرسنيک ،کروم و مس در خاک سطحی استان گلستان .دو فصلنامه پژوهش هاي محيط زيست ،سال  3شماره .1
هادي قرباني ،روحانی عباس و حافظی ناصر .7412 .ارزیابی قابليت مدل شبکه عصبی مصنوعی VQ4a2در پيش بينی توزیع مکانی
کادميوم در خاک .مجله آب و خاك ،سال  21شماره .7
کاشی حامد ،هادي قرباني ،امامقلی زاده صمد و هاشمی علی اصغر .7412.تخمين ظرفيت تبادل کاتيونی در دو خاک بکر و کشاورزی
توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسيون خطی .مجله آب و خاك ،سال  21شماره .4
آقبابایی زیارتی علی ،هادي قرباني و حسينعلی زاده محسن .7417.ارزیابی ارتباط تغييرات مکانی توزیع سرطان های مری و معده و
وضعيت خاک در استان گلستان .مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،سال  ،22ویژه نامه .7
مير باقری الهام ،عباسپور علی ،روحانی عباس و هادي قرباني  .7417ارزیابی وضعيت فسفر در برخی مزارع سيب زمينی منطقه مجن
در استان سمنان .مجله پژوهش هاي خاك ،سال  ،21شماره .4
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اژدری خليل ،شاهورانی سيد علی و هادي قرباني .7412 .کاربرد مدل  HYDRUS-2Dدر شبيه سازی حرکت عمقی نيترات در
خاک با سيستم کود آبياری ،مجله مهندسي آب و محيط زيست ايران ،سال  / 7412دوره  /2شماره  /7صفحه .13-10
صالحی پور ميترا  ،هادي قرباني ،افيونی مجيد و خيرآبادی حسين  . 7412 .بررسی پتانسيل خطر فلزات سنگين بر سالمت انسان در
برخی محصوالت کشاورزی استان اصفهان .مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي ،علوم آب و خاك  /سال هجدهم /
شماره شصت و هفتم  /بهار .۱414
رحيمی مرتضی ،هادي قرباني ،نعيمی رضا ،رحيمی صادق ،کافی ساناز و خسروی احمد .7412 .مطالعه توزیع غلظت فلوئور در منابع

آب شهرستان های شاهرود و دامغان و ارتباط آن با بيماری فلوئورسيس دندانی با نگرش زمين شناسی پزشکی .مجله علوم زمين.
ويژه نامه زمين شناسي پزشکي و تغيير اقليم در ايران ،تابستان  ، 7412سال  22شماره  ، 3صفحات  4تا .73
رحيمی مرتضی ،هادي قرباني ،نعيمی رضا ،رخشانی حسين و فردوست فرج اله .7412 .بررسی پراکندگی غلظت رادیونوکلوئيد

اورانيوم در محدوده شهرستان های شاهرود و دامغان با نگرش زمين پزشکی .مجله علوم زمين .ويژه نامه زمين شناسي پزشکي و
تغيير اقليم در ايران ،تابستان  7412سال  22شماره  ، 3صفحات  24تا .47
مهدیزاده حسين ،موسوی مير حسن و هادي قرباني  .7431.بررسی کانی شناسی خاک های تشکيل شده بر روی سازند آغا جاری در
مناطق مسجد سليمان و قلعه خواجه ،مجله علوم پايه دانشگاه ازاد اسالمي ،سال  ،25شماره  ،11پایيز .7431

هادي قرباني ،و کریميان اقبال مصطفی .7431 .مطالعه تشکيل و خصوصيات کروتووینا ها در خاک های منطقه اصفهان .مجله علوم
کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان سال چهارم – شماره سوم – مرداد وشهریور .7431
هادي قرباني ، ،کریميان اقبال مصطفی و سيد اال سالمی حسين .7431 .تاثير برخی خصوصيات خاک برشدت فعاليت زنجره ها.
مجله پژوهش و سازندگي ،شماره  76پایيز 1386.

هادي قرباني .7434 .،تاثير فعاليت زنجره ها بر برخی خصوصيات مرفولوژیکی و فيزیکی خاک در منطقه اصفهان .مجله علوم و
فنون  ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،پایيز .7434
زینلی ابراهيم و هادي قرباني (مترجمين)  .7413 .زوال علف کش ها در خاک .مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.7413 ،
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قربانی هادی و محمدرضا پوررحيمی ( ) 7431رابطه غلظت کلر و هدایت الکتریکی آب در برخی آبخوانهای کشور ،نخستين کنفرانس
ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
قربانی هادی و محمدرضا پوررحيمی ( )7431بررسی نتایجو اثرات زیست محيطی طرحهای تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمينی کشور،
نخستين کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شایان مينا ،هادی قربانی و محمد فيضی ( )7431تأثير کاربرد پساب به عنوان منبع آبياری بر برخی ویژگیهای خاک ،نخستين
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شایان مينا ،هادی قربانی و محمد فيضی ( ) 7431تأثير استفاده از پساب به عنوان منبع آبياری بر تجمع برخی عناصر در الیه های
خاک ،نخستين کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شایان مينا ،هادی قربانی و محمد فيضی ( ) 7431تأثير کاربرد پساب تصفيه شده شهری به عنوان منبع آبياری بر کيفيت برخی
محصوالت کشاورزی ،نخستين کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای
کرمانشاه
محمدی سميرا و هادی قربانی ( ) 7431بررسی مطلوبيت آب زیرزمينی دشت فاروج جهت شرب ،نخستين کنفرانس ملی پژوهشهای
کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
محمدی سميرا و هادی قربانی ()7431تعيين تواتر یونی ،تيپ و رخساره آب چاههای دشت شيروان ،نخستين کنفرانس ملی
پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
محمدی سميرا و هادی قربانی ()7431طبقه بندی کيفيت آب چاههای دشت شيروان جهت مصارف کشاورزی ،نخستين کنفرانس ملی
پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 27 ،تا  24اردیبهشت  ، 7431شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
آقابابایی ،علی ،هادی قربانی ،رامين رفيعی و مجتبی نوروزی ( )7433طبقه بندی کيفی تعدادی از چاههای آب منطقه گرگان با
استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی ) ،(AHPسومين همایش و نمایشگاه تخصصی محيط زیست -تهران-مهر ماه 7433
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قربانی هادی  ،علی آقابابایی و حسين شریفی ( )7433بررسی توزیع آلودگی آهای زیر زمينی ناشی از دفن زباله های شهری با
استفاده از تکنيک زمين امار (مطالعه موردی منطقه هزار پيچ گرگان) ،سومين همایش و نمایشگاه تخصصی محيط زیست -تهران-مهر
ماه 7433
محمدی سميرا و هادی قربانی ( )7433مقایسه وضعيت کيفی آب چاه های اطراف کارخانه قند شيروان با سایر نقاط دشت شيروان،
سومين همایش و نمایشگاه تخصصی محيط زیست -تهران-مهر ماه 7433
قربانی هادی و علی آقابابایی ( )7433پذیرفتاری مغناطيسی ،روشی برای نظارت و ارزیابی آلودگی خاک ،سومين همایش و نمایشگاه
تخصصی محيط زیست -تهران-مهر ماه 7433
قربانی ،هادی ( )7433فواید و چالش ها ی زیست محيطی کاربرد پساب درآبياری  ،سومين همایش و نمایشگاه تخصصی محيط
زیست -تهران-مهر ماه 7433
قربانی ،هادی و الهه باقی ( )7433عوارض نيترات درمحيط زیست و نقش آن در سالمت انسان ،اولين همایش شبکه ملی پژوهش و
فناوری محيط زیست -تهران 0 -اردیبهشت 7433
آقابابایی علی ،هادی قربانی و مجتبی نوروزی ( )7433بررسی وضعيت مس ،منگنز و آهن در آبهای زیر زمينی منطقه گرگان ،اولين
همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محيط زیست -تهران 0 -اردیبهشت 7433
قربانی هادی ( )7433آالینده های بيولوژیکی و مخاطرات بهداشتياستفاده از فاضالب های شهری در فعاليت های کشاورزی ،اولين
همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محيط زیست -تهران 0 -اردیبهشت 7433
قربانی هادی ،وحيد رحيمی ،عليرضا نصرتی و علی آقابابایی ( )7433کاربرد فزاینده صنعت بتن و چالشهای زیست محيطی ،اولين
همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محيط زیست -تهران 0 -اردیبهشت 7433
محمدی سميرا و هادی قربانی ( )7433بررسی تغييرات فصلی هدایت الکتریکی و کل امالح محلول در آبهای زیرزمينی دشت شيروان،
اولين همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محيط زیست -تهران 0 -اردیبهشت 7433
قربانی هادی ،ابوالفضل آبکار و علی آقابابایی ( )7433بررسی تغييرات فسفر قابل جذب خاک در اثر افزایش ماده آلی و گچ در شرایط
خشک ،یازدهمين کنگره علوم خاک ایران -گرگان -تير ماه 7433
قربانی  ،هادی  ، 7431 .اثر لجن فاضالب ،شوری وکربنات کلسيم بر قابليت استخراج روی از خاک  ،توسط  DTPAو جذب آن
توسط گياه رای گراس  ،دهمين کنگره علوم خاک ایران ،دانشگاه تهران ،شهریور7431
قربانی  ،هادی  ، 7431 .اثر شوری و کربنات کلسيم بر قابليت استخراج کادميم ازخاک و جذب آن توسط گياه در خاکهای تيمار شده
با لجن فاضالب  ،دهمين کنگره علوم خاک ایران  ،دانشگاه تهران ،شهریور 7431.
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قربانی  ،هادی ، 7431 .تاثير لجن فاضالب  ،شوری و کربنات کلسيم بر فعاليت های بيولوژیکی خاک  ،دهمين کنگره علوم خاک ایران
 ،دانشگاه تهران ،شهریور .1431
قربانی هادی و محمد اکبری شمسی خان  .7431 .زئوليت یک کانی با ارزش در کشاورزی و پاالیش آالینده های محيط زیست ،
پنجمين کنفرانس زمين شناسی مهندسی و محيط زیست ایران ،دانشگاه تربيت معلم تهران  ،اسفند .7431
قربانی هادی و محمد اکبری شمسی خان  .7431 .زمين شناسی پزشکی و چالش های زیست محيطی -سالمت واقعيتی ناشناخته در
ایران  ،پنجمين کنفرانس زمين شناسی مهندسی و محيط زیست ایران ،دانشگاه تربيت معلم تهران  ،اسفند .7431
قربانی هادی  ،محمد اکبری شمسی خان و حسين مهدیزاده  .7431 .مطالعه اثرات زیست محيطی کانيهای آزبست ،ورميکوليت و
کروميت در مناطقی از استان کرمان ،پنجمين کنفرانس زمين شناسی مهندسی و محيط زیست ایران ،دانشگاه تربيت معلم تهران ،
اسفند .7431
قربانی هادی  ،محمد اکبری شمسی خان و حسين مهدیزاده  .7431 .مطالعه نقش کریزوتيل در ایجاد سرطانهای شایع در برخی از
روستاهای شهرستان بافت  ،پنجمين کنفرانس زمين شناسی مهندسی و محيط زیست ایران ،دانشگاه تربيت معلم تهران  ،اسفند
.7431
قربانی هادی ..مروری بر کودهای بيولوژیک در ایران و نقش آنها در حفظ محيط زیست و سالمت جامعه ،
قربانی  ،هادی  ، 7430 .مطالعه تاثير الکتروليت بر حرکت کادميوم در خاک ( )Iنقش آنيونهای کلرونيترات  ،همایش خاک  ،محيط
زیست و توسعه پایدار  ،دانشگاه تهران ،آبان .7430
قربانی  ،هادی  .7430 .مطالعه تاثير ترکيب الکتروليت بر حرکت کادميوم در خاک ( )IIنقش کاتيونهای کلسيم و سدیم  ،همایش
خاک  ،محيط زیست و توسعه پایدار  ،دانشگاه تهران ،آبان .7430
عباسدخت  ،حميد و قربانی  ،هادی  ، 7430 .تاثير اندازه آندوسيرم و سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ورشد گياهچه ارقام گندم .
ششمين کنگره علوم زراعت واصالح نباتات ایران  ،دانشگاه تهران  ،پردیس ابوریحان ،شهریور .7430
اکبری شمسی خان ،محمد; هادی قربانی ،حسين مهدیزاده شهری و محمود صادقيان . 7433 .ارزیابی مقدماتی نقش کانيهای
ورميکوالیت و آزبست در ایجاد بيماریهای شایع در منطقه باغ برج بافت .چهارمين همایش زمين شناسی مهندسی و محيط زیست
ایران ،دانشگاه تربيت مدرس ،پایيز  ، 7433تهران.
اکبری شمسی خان; محمد حسين مهدیزاده شهری ،هادی قربانی و محمود صادقيان . 7433 .مقدمه ای بر زمين شناسی پزشکی
روستای باغ برج بافت .نهمين همایش انجمن زمين شناسی ایران ،دانشگاه تربيت معلم تهران 3 -1 ،شهریور  ، 7433تهران.
قربانی ،هادی و مصطفی کریميان اقبال .7414 .تاثير خصوصيات خاک بر فعاليت زنجره ها درمنطقه اصفهان .چهارمين کنگره علوم
خاک ایران 1 ،تا  1شهریور،دانشگاه صنعتی اصفهان.
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زمينه ها و عالئق پژوهشي:
آلودگی های خاک ،کيفيت و آلودگی آب ،فلزات سنگين ،فرآیندهای انتقال و پراکنش آالینده ها در محيط زیست ،آلوده کننده های
سمی و تجمع بيولوژیکی آنها ،استفاده از فاضالبهای شهری و صنعتی در کشاورزی و اثرات زیست محيطی آنها ،ارزیابی پتانسيل خطر و
سالمت محصوالت کشاورزی ،زمين شناسی پزشکی ،نانوذرات و آالینده ها.

