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 باسمه تعالی

 

 علَم جغزافیایی ایزاىدربارُ ّوایش 
 

تزیي هؤسسِ پژٍّطی  سالِ، قذیوی 05تا قذهت  ّواًگًَِ کِ استحضار داریذ هؤسسِ جغزافیای داًطگاُ تْزاى

ّا ٍ  ّا ٍ ًطست هزتثظ تا جغزافیا در سغح کطَر تَدُ ٍ ضوي اًجام کارّای پژٍّطی تا تزگشاری ّوایص

ّای ػلوی ّوَارُ سؼی در ایجاد ارتثاط ػلوی تیي جاهؼِ جغزافیذاًاى ایزاى را داضتِ است. در ٍاقغ  کارگاُ

ّایی تَدُ است. ایي تار  ای ػلوی اس جولِ اّذاف هؤسسِ در اًجام چٌیي فؼالیتآضٌایی تا آخزیي دستاٍردّ

در  3131هَسسِ جغزافیا داًطگاُ تْزاى در ًظز دارد ّوایص ػلَم جغزافیایی ایزاى را در اردیثْطت سال 

اُ تْزاى اس تا هحَر جغزافیا: هحَر تَسؼِ تزگشار ًوایذ. در ایي راستا هؤسسِ جغزافیای داًطگ  داًطگاُ تْزاى

آٍرد تا ایي هؤسسِ را در راستای رسیذى تِ ّذف  تواهی ػالقِ هٌذاى، اساتیذ ٍ داًطجَیاى دػَت تِ ػول هی

ًْایی ایي ّوایص یاری ًوایٌذ ٍ تا ضزکت در ایي ّوایص ضوي ارتقای ػلوی رضتِ جغزافیا، گاهی تلٌذ در 

 ایجاد ارتثاط تیي جاهؼِ جغزافیذاًاى ایزاى تزدارًذ.

تؼذی ٍ هْوی کِ اس تزگشاری ایي ّوایص ٍجَد دارد فزاّن آٍردى فضایی هٌاسة تزای تحث ٍ تثادل ًظز  ّذف

ّای هزتثظ تا جغزافیا  ّای جذیذ در ّز یک اس حَسُ ٍ اًتقال تجزتیات هیاى ػالقِ هٌذاى ٍ اعالع اس یافتِ

رٍی  ا ٍ ارتثاط هستقین ٍ رٍ درّ افشایی تجزتِ تاضذ. اهیذ است کِ تزگشاری ایي ّوایص تتَاًذ تِ ّن هی

 پژٍّطگزاى ٍ داًطجَیاى فؼال در سهیٌِ جغزافیا کوک ضایاًی ًوایذ. 

ایي ّوایص فزصتی خَاّذ تَد تا ػالقِ هٌذاى تتَاًٌذ تَاسغِ سخٌزاًی، ارائِ پَستز تِ تحث ٍ تثادل اعالػات 

 فیا تپزداسًذ.ّا، رٍیکزدّای ًظزی ٍ کارتزدّای ػولی داًص جغزا در خصَظ اًَاع رٍش

ػٌَاى هقالِ  055پذیزای تیص اس ضاّذ تزگشاری آى ّستین،  31اٍلیي ّوایص ػلَم جغزافیایی ایزاى کِ در سال 

هحَر هختلف است کِ تا  35هحَرّای ّوایص ضاهل   اس پژٍّطگزاى ٍ صاحة ًظزاى در ایي حَسُ تَدُ است.

ُ است. اػضای کویتِ ػلوی ایي ّوایص کِ ًشدیک تِ ّای هختلف جغزافیا اًتخاب ضذ ّا ٍ رضتِ تَجِ تِ گزایص

هقالِ را حائش اهتیاس السم جْت ارائِ در ّوایص  740اًذ، در ًْایت  ًفز اس اساتیذ تزجستِ داًطگاّی تَدُ 05

ػٌَاى ًیش تِ صَرت پَستزی تَسظ پژٍّطگزاى  307ػٌَاى هقالِ تِ صَرت ضفاّی ٍ  00داًستٌذ. اس ایي تیي، 

 . هتي کاهل هقاالت در لَح فطزدُ ّوایص درج گزدیذُ است. گزددارائِ هی
 

 ٟٔطاٖ ٔمصٛزی

 زتیط ٕٞایف ٚ ضئیؽ ٔإؾؿٝ رغطافیا
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 حأیاٖ ٕٞایف
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 محوراهی همایش 
 

 اقلین ٍ تغییزات اقلین در تَسعِ پایذار 

 سیاسی ّای سیاسی فضا ٍ تَسعِ اس هٌظز جغزافیای ساخت 

 ُتَسعِ پایذار شْزی با ًگاّی بِ آیٌذ 

 پایذاری سیستن ّای رٍستایی 

 آهایش سزسهیي 

 ّای صئَاًفَرهاتیک در تَسعِ پایذار کاربزد علَم ٍ فٌاٍری 

 ِریشی هحیطی صئَهَرفَلَصی کاربزدی ٍ بزًاه 

  هخاطزات هحیطی ٍ کاّش آسیب پذیزی 

  تَسعِ پایذار گزدشگزی 

 ،دفاع ٍ اهٌیت  جغزافیا 
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 کویتِ علوی ّوایش 

 دبیز علوی ّوایش : دکتز حسي هطیعی لٌگزٍدی 

 

 زتیطاٖ ٔحٛضٞای ٕٞایف                       

  

 زتیطاٖ ٔحٛض ٔحٛض ٕٞایف

 زوتط لاؾٓ ػعیعی، زوتط حؿیٗ ٔحٕسی پایساضلّیٓ ٚ تغییطات الّیٓ زض تٛؾؼٝ ا

ٞای ؾیاؾی فعا ٚ تٛؾؼٝ اظ ٔٙظط  ؾاذت

 ی ؾیاؾیرغطافیا
 زوتط یاقاض شوی، زوتط تٟازض ظاضػی

 زوتط حؿیٗ حاتٕی ٘ػاز، زوتط احٕس پٛضاحٕس ٛؾؼٝ پایساض قٟطی تا ٍ٘اٞی تٝ آیٙسٜت

 زوتط ٔزتثی لسیطی، زوتط ٔحٕس ضظا ضظٛا٘ی پایساضی ؾیؿتٓ ٞای ضٚؾتایی

 آٔایف ؾطظٔیٗ
زوتط وطأت اِٝ ظیاضی، زوتط حؿٙؼّی فطری 

 ؾثىثاض

ٞای غئٛا٘فٛضٔاتیه  ٚ فٙاٚضی واضتطز ػّْٛ

 زض تٛؾؼٝ پایساض

زوتط ؾیس واظٓ ػّٛی پٙاٜ، زوتط ػّی زضٚیكی 

 تّٛضا٘ی ٚ زوتط آضا تٛٔا٘یاٖ

ضیعی  غئٛٔٛضفِٛٛغی واضتطزی ٚ تط٘أٝ

 ٔحیؽی
 زوتط ٔزتثی یٕا٘ی، زوتط اتِٛماؾٓ ٌٛضاتی

 یٓ ٔمیٕی زوتط ؾیس ػّی تسضی، زوتط اتطاٞ ٔراؼطات ٔحیؽی ٚ واٞف آؾیة پصیطی

 زوتط ٔحٕس ضظا ضظٛا٘ی، زوتط احٕس پٛضاحٕس تٛؾؼٝ پایساض ٌطزقٍطی

 رغطافیا: زفاع ٚ أٙیت
زوتط ویٛٔطث یعزاٖ پٙاٜ،  زوتط ٟٔسی ٔسیطی 

 ٚ زوتط ٔحٕس حؿٗ ٘أی
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 اػعای وٕیتٝ ػّٕی ٚ ضؤؾای رّؿات 

 زا٘كٍاٜ ٟ٘طاٖ -زوتط ػّی اوثط قٕؿی پٛض 
 زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼزوتط ٔزتثی ضفیؼیاٖ ـ 

 

 زا٘كٍاٜ ٟ٘طاٖ  -زوتط ؾؼیس تاظٌیط 
 زوتط ػّی ٔٛحس ـ تطتیت ٔؼّٓ

 

 زا٘كٍاٜ  تٟطاٖ  -زوتط فطأطظ ذٛـ اذالق 
 زوتط زوتط ػّیطظا زضتاٖ آؾتا٘ٝ

 

 زا٘كٍاٜ  تٟطاٖ  -زوتط ٔصؽفی وطیٕی
 زوتط ٔحٕس أیٗ ذطاؾا٘ی

 

 زا٘كٍاٜ  تٟطاٖ  -زوتط ؾیس ٔٛؾی حؿیٙی 
 ط ٔحٕس ؾّٕا٘یزوت

 

 زوتط تَّٟٛ ػّیزا٘ی ـ زا٘كٍاٜ ذٛاضظٔی
 زوتط فعیّٝ زازٚض ذا٘ی

 

 زوتط حؿٗ شٚاِفماضی ـ زا٘كٍاٜ ضاظی
 زوتط ؾیس حؿٗ ٔؽیؼی ٍِٙطٚزی

 

 زوتط حؿٗ ِكٍطی ـ زا٘كٍاٜ قٟیس تٟكتی
 زوتط رؼفط رٛاٖ ـ زا٘كٍاٜ ٔكٟس

 

 زوتط ٔحٕٛز ذؿطٚی ـ زا٘كٍاٜ ظاٞساٖ
 ی ـ زا٘كٍاٜ قٟیس تٟكتیزوتط ػثاؼ ؾؼیس

 

 زوتط ضظایی تٙفكٝ ـ زا٘كٍاٜ تثطیع
 زوتط حؿٗ افطاذتٝ ـ زا٘كٍاٜ ذٛاضظٔی

 

 زوتط ٔحٕٛز ٚاحك ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط ؾیس ػّی تسضی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط ٔطراٖ تسیؼی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط ٟٔسی پٛضؼاٞطی ـ زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ
 

 ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖزوتط حؿٗ وأطاٖ 
 

 زوتط ٔزیس ٔرسْٚ )زا٘كٍاٜ تٟطاٖ(
 

 زوتط ؾیس ػثاؼ احٕسی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط ٔزیس یاؾٛضی
 

 زوتط ظٞطا پیكٍاٞی فطز ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط وال٘تطی ـ زا٘كىسٜ ػّْٛ ارتٕاػی
 

 زوتط رٛاز ؼاػت ـ زا٘كٍاٜ قٟیس تٟكتی
 

 ٖزوتط ٔحٕستمی ضٕٞٙایی ـ زا٘كٍاٜ تٟطا
 

 زوتط زضٜ ٔیطحیسض ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط ؾیس ٔحٕس ٔحٕٛزی ـ)پطزیؽ فاضاتی زا٘كٍاٜ تٟطاٖ(
 

 زوتط ٔحٕسضظا حافظ ٘یا ـ زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ
 

 زا٘كٍاٜ تٟطاٖ -زوتط ٘زٕٝ ٘یؿا٘ی ؾأا٘ی
 

 زوتط ظٞطا احٕسی پٛض ـ زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ
 

 زا٘كٍاٜ تٟطاٖ -زوتط فطقاز أیطاصال٘ی
 

 زوتط پطٚیع ظیائیاٖ ـ زا٘كٍاٜ ذٛاضظٔی زوتط وطأت اِٝ ظیاضی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
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 زوتط فطا٘ه ؾیف اِسیٙی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ
 

 زوتط ٔحٕس ؾؼسی ٔؿٍطی ـ زا٘كٍاٜ صٙؼتی ذٛارٝ ٘صیط
 

 زوتط ٔظفط صطافی ـ زا٘كٍاٜ قٟیس تٟكتی
 

 زوتط ٔحٕسضظا ٔثاقطی ـ زا٘كٍاٜ صٙؼتی ذٛارٝ ٘صیط
 

 تط ؾؼیس ظٍ٘ٙٝ ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖزو
 

 زوتط ػّی آتىاض ـ زا٘كٍاٜ صٙؼتی ذٛارٝ ٘صیط
 

 زوتط غالٔطظا واظٕیاٖ ـ زا٘كٍاٜ ػالٔٝ
 

 زوتط ػثاؼ ػّی ٔحٕسی ـ زا٘كٍاٜ صٙؼتی ذٛارٝ ٘صیط
 

 زا٘كٍاٜ تٟطاٖ -زوتط قیطیٗ ٔحٕسذاٖ

 

 زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ -زوتط قطیفی ویا

 

 ا٘كٍاٜ تٟطاٖزوتط اتطاٞیٓ ٔمیٕی ـ ز

 

 زوتط ؾیاٚـ قایاٖ )زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ(

 

 زوتط ٟٔطاٖ ٔمصٛزی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 

 زوتط ٔٙٛچٟط فطرعازٜ )زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ(

 

 زوتط ٔٙصٛض رؼفطتیٍّٛ ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 

 زوتط ٔٙیػٜ لٟطٚزی )زا٘كٍاٜ قٟیس تٟكتی(

 

 زا٘كٍاٜ تٟطاٖ -زوتط ؾیس ٔحٕس ظٔاٖ ظازٜ

 

 افكیٗ زا٘ٝ واض )زا٘كىسٜ وكاٚضظی ٚ ٔٙاتغ ؼثیؼی(زوتط 

 

 زوتط ٔحٕسحؿیٗ ضأكت ـ زا٘كٍاٜ اصفٟاٖ

 

 زوتط ظیٙؼّی چاٚٚقیاٖ )زا٘كٍاٜ ػّٓ ٚصٙؼت(

 

 زوتط ػعت اِٝ لٙٛاتی ـ زا٘كٍاٜ ذٛاضظٔی

 

 زوتط ٟٔسی ظاضع )پػٚٞكٍاٜ ظِعِٝ قٙاؾی زا٘كٍاٜ تٟطاٖ(

 

 ٔسضؼزوتط ؾیاٚـ قایاٖ ـ زا٘كٍاٜ تطتیت 

 زوتط قٟطاْ ضٚؾتایی ـ زا٘كٍاٜ تثطیع

 

 زوتط ٔطتعی وطیٕی )زا٘كٍاٜ أاْ حؿیٗ(

 

 زوتط ؾیس ضظا حؿیٗ ظازٜ ـ زا٘كٍاٜ فطزٚؾی ٔكٟس

 

 زوتط ٔحٕستمی ضٕٞٙایی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 

 زوتط غالٔطظا رالِی ـ ضئیؽ پسافٙس غیطػأُ

 

 سضؼزوتط ػثساِطظا ضوٗ اِسیٗ افتراضی ـ زا٘كٍاٜ تطتیت ٔ

 

 زوتط ضحیٓ صفٛی

 

 زوتط ٔحٕس ؾّٕا٘ی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 

 زوتط ٔحٕستالط لاِیثاف ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 

 زوتط صازق صاِحی ـ زا٘كٍاٜ ٔاظ٘سضاٖ

 

زوتط ػّیطظا ػثاؾی ؾٕٙا٘ی ـ ٔسیط اؼالػات رغطافیایی 

 ؾاظٔاٖ رغطافیایی

 زا٘كٍاٜ ػالٔٝ ؼثاؼثایی -زوتط ٔحٕٛز ظیایی

 

 زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ -ضٚٔیٙازوتط اتطاٞیٓ 

 

 زوتط ضؾَٛ افعّی ـ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 

 زا٘كٍاٜ زفاع ّٔی -زوتط ؾیطٚؼ فرطی
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 ؾتاز ضاٞثطی ٕٞایف              

 
ضئیؽ زا٘كىسٜ رغطافیای زا٘كٍاٜ   زوتط ویٛٔطث یعزاٖ پٙاٜ 

 تٟطاٖ

 ف ٚ ضئیؽ ٔٛؾؿٝ رغطافیازتیط ٕٞای زوتط ٟٔطاٖ ٔمصٛزی 

 زتیط ػّٕی ٕٞایف  زوتط حؿٗ ٔؽیؼی ٍِٙطٚزی 

 زتیط ارطایی ٕٞایف  زوتط ؾیس ػّی تسضی 

ٔؼاٖٚ پػٚٞف ٚ فٙاٚضی زا٘كىسٜ  زوتط ٔحٕس ضظا ضظٛا٘ی

 رغطافیا

ٔؼاٖٚ أٛض ٔاِی ٚ ازاضی زا٘كىسٜ  زوتط اتٛاِماؾٓ ٌٛضاتی

 رغطافیا

 سٜ ٌطٜٚ رغطافیای ا٘ؿا٘یٕ٘ایٙ زوتط ٔزتثی لسیطی ٔؼصْٛ 

 ٕ٘ایٙسٜ ٌطٜٚ رغطافیای ؼثیؼی زوتط حؿیٗ ٔحٕسی

 ٕ٘ایٙسٜ ٌطٜٚ رغطافیای ؾیاؾی زوتط یاقاض شوی 

ٕ٘ایٙسٜ ٌطٜٚ ؾٙزف اظ زٚض ٚ ؾیؿتٓ  زوتط ػّی زضٚیكی تّٛضا٘ی

 اؼالػات رغطافیایی

 زتیط وٕیتٝ ارطایی قٟٙاظ اِؿازات حیات قاٞی
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 ایی ّوایش کویتِ اجزاعضاء 

 : دکتز سیذ علی بذری ّوایش دبیز اجزایی

 دبیز کویتِ اجزایی ّوایش: شٌْاس السادات حیات شاّی

 

 

 تمسیط ٚ تكىط اظ ٕٞىاضاٖ وٕیتٝ ارطایی ٕٞایف            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلای زاٚٚز حؿٗ ظازٜ ذا٘ٓ زوتط تطواقٛ٘س 

 آلای أیط ضاٜ ؾاظ آلای زوتط ؾؼیس ظٍ٘ٙٝ قٟطوی

 آلای اوثط ٟٔطرٛ س أیٗ ذطاؾا٘یزوتط ٔحٕآلای 

 ذا٘ٓ  ظٞطا ذاٖ تاتایی آلای زوتط ؾیس ػثاؼ ضرایی

 ذا٘ٓ ظٞطا ض٘زثط ذا٘ٓ ٔؼصٛٔٝ تٙی صفاض

 ٔطیٓ تٛضا٘ی ذا٘ٓ ذا٘ٓ فطحٙاظ تاـ تاغی

 آلای ضظا ػّیاضی آلای ٔٙصٛض ضظا ػّی

 ذا٘ٓ ٔطیٓ ضحٕتی ذا٘ٓ اوطْ ػیٛظی

 یآلای ٟٔسی احٕس آلای ؾؼیس ضحیٕی

 ظازٜ ذا٘ٓ ظٞطا زازاـ آلای ٟٔسی حؿاْ

 ذا٘ٓ ظٞطا حاد وطیٕی ذا٘ٓ ؾٕیطا چعغٝ

 آلای ػثسإِزیس لط٘زیه آلای وٛقا ٌّىاض

 ذا٘ٓ ٟٔطاٍ٘یع ضظایی آلای صاتط ٔحٕس پٛض

تا تكىط اظ ٚاحس صٕؼی تصطی 

 زا٘كٍاٜ تٟطاٖ

 ذا٘ٓ ٞسیٝ زٞؿتا٘ی
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   فْزست هقاالت                                                
 

 پایساض تٛؾؼٝ زض الّیٓ تغییطات ٚ الّیٓ

 ضزیف ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٜ / ٘ٛیؿٙسٌاٖ

 

 فط٘اظ ٘صیطی ٔزتثی ؾیاٜ ٔٙصٛض،ظیٙة اوثطی،

 

 ٞای قاذص ٚ ؾیٙٛپتیىی اٍِٛٞای تحّیُ

 ٘یٕٝ ٞای تاضـ  ٚلٛع تٝ ٔٙزط ٘اپایساضی

 ِطؾتاٖ اؾتاٖ زض ؾٍٙیٗ ٚ ؾٍٙیٗ

1 

 

 ٔحٕسیاٖ، ٟٔطزاز زاٚضی ٌُ حسیج

 

 تغییطات تٝ تاضـ ٚ زٔا الّیٕی پاؾد

 فاضؼ اؾتاٖ زض چطذٙسٌی قاذص

2 

 

 ؾٕیطا ؾازات فاؼٕی آشضذٛاضا٘ی، ٔحّٕس ضحیٕی

 

 پطاوٙف تط الّیٕی ٞای پاضأتط تأحیط

 ذكه ٘یٕٝ ٔٙاؼك زض ٌیاٞی ٞای ٌٛ٘ٝ

 زض صحطایی لیچ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)ایطاٖ

 (اصفٟاٖ ٖاؾتا

3 

 تا ٔطتثػ رٛی ؾیٙٛپتیىی اٍِٛٞای تطضؾی ٔحٕسی، ٔحٕس تاػمیسٜ، ٟٔسی احٕسی حاری حؿٗ

 وكٛض غطب زض فطاٌیط ٞای ذكىؿاِی

4 

تطآٚضز پتا٘ؿیُ ا٘طغی ذٛضقیس رٟت   زوتطپطٚیعضظائی، ػّی ضٚحی وّٛضظی

 احساث ٘یطٌٚاٜ زض اؾتاٖ ٌیالٖ

5 

 ضٚزٞا زتی تط الّیٓ تغییط احط ؾاظی آقىاض قطیفی، ؾؼیس ضرایی، ٔحٕس ضظایی ٘ٛیس

 اضٚٔیٝ زضیاچٝ آتطیع ی حٛظٝ زض

6 

 ذطاؾاٖ تاضاٖ آب  اؾتحصاَ ٞای ضٚـ یٔؽّٟطٜ ظضٌطی، ٔؼصٛٔٝ صا٘ؼآتازی،  صاِح ضیحا٘ٝ

 أٙیتی ٚ ظیؿتی قطایػ تٟثٛز تطای رٙٛتی

 ٔٛرٛز

7 

 ٞای ٚیػٌی تط الّیٕی ؾا٘ات٘ٛ تأحیط تطضؾی ؾزاز تالطی ؾیسقىطیؾٕاوٛـ،  پٛض ٔؼصْٛ رؼفط

 ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) ؾؽحی آب ٔٙاتغ ویفی

 ٌیال٘غطب( زیطٜ ضٚزذا٘ٝ

8 

 اؾتفازٜ تا تاضقی اتط ٞای ؾَّٛ  ی ٔؽاِؼٝ ٔحٕسی، ظیٙة لسضتی، ٔحٕس أیسفط غالٔحؿٗ

 اٞط ٔٙؽمٝ زض ٞٛاقٙاؾی ضازاض اظ

9 

 زض زٔا آیٙسٜ ییطاتتغ تیٙی پیف ضٚحا٘ی، ٔطیٓ ؾازات رؼفطظازٜ ، حؿیٗ ؾّٕا٘ی حأس

 ٌطٌا٘طٚز آتریعحٛظٜ

10 
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 ظاضػی ظٍ٘ٙٝ، یٛؾف ؾؼیس

 

 11 ٌطٔایی ظٔیٗ ا٘طغی اظ ٔسضٖ اؾتفازٜ

 تىاضٌیطی تا ذكىؿاِی قست اضظیاتی ٘فیؿٝ اقتطی، وكفی، ؾٕیٝ ػّیپٛض ؾازات فٟیٕٝ

 ٔؽاِؼٝ  ,PNPI, SIAP RAI ٞای قاذص

 غطتی( آشضتایزاٖ اؾتاٖ) ٔٛضزی

12 

ٚ  چٟاضٔحاَ اؾتاٖ زض ؼثیؼی فصَٛ تؼییٗ ٔزیس ٔٙصٛضیاٖ ذٛارٝ ٍِٙی، وطیٕی صازق

 ترتیاضی

13 

 ضٚ٘س تط آٖ تغییطات ٚ  الّیٓ تاحیط تطضؾی أیط ػّیرا٘ی ، فاؼٕٝ تطظٌطییغٕایی،  ِیال

 ٔٙؽمٝ زٚ زض  ٌیاٞی پٛقف تغییطات

 اصفٟاٖ ٚ واقاٖ

14 

 

 ٘ٛضٚظی، ظٞطا ٔحٕسی اصغط

 الّیٕی ِیذكىؿا تٙسی پٟٙٝ ٚ تطضؾی

 ٞای زازٜ اظ اؾتفازٜ تا اصفٟاٖ اؾتاٖ

 ذكىؿاِی ٔٛضزی ) ٔؽاِؼٝ(DEM) ضلٛٔی

 (2010 ٚ 2001 ؾاِٟای

15 

 تا ٔیا٘ی ظاٌطؼ زض تاضـ ٔىا٘ی تطآٚضز ٔسَ ٘زفی، پیٕاٖ قیطاٚ٘س، ٔزتثی فراضی ؾؼیس ٔحٕس

 ٔصٙٛػی ػصثی ٞای قثىٝ اظ اؾتفازٜ

(ANN) 

16 

 اؾتاٖ ؾاال٘ٝ تاضـ زض ضٚ٘س ٚرٛز تطضؾی پٙاٞی ؾٕیٝ

 ضٌطؾیٖٛ ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا اضزتیُ

17 

 تاضـ تط آٖ تاحیط ٚ قطلی ٔسیتطا٘ٝ ٘ٛؾاٖ تٟطٚظ ٘صیطی، زاضیٛـ یاضاحٕسیتؿاؼی،  ؾؼیس

 ایطاٖ غطب

18 

تغییطات آب ٚ ٞٛایی ٚ تاحیط آٖ تط  ایٕاٖ ٔیىأٝ

 غئٛپِٛیتیه

19 

ٔٛؾی   ،ا٘ٛض ٔطازی ،ٔحؿٗ تطظواض ،فطأطظ ذٛـ اذالق

 ػثاؾی

احط تغییط الّیٓ تط تٛظیغ ٘ظطی تاضـ  تطضؾی

 ایؿتٍاٜ اضٚٔیٝ

20 

 

 حٕیسٜ زاالیی، ٔزیس ٔٙتظطی

 

 21تحّیُ ٕٞسیسی تاضـ ؾٍٙیٗ

اؾتاٖ وٟىیّٛیٝ ٚ تٛیطاحٕس  2011٘ٛأثط

 )ِیىه(

21 

 

 فیطٚظٜ ضحٕا٘یٔٛلطی،  ػّیطظا

 

 تٛؾؼٝ رٟت ٔٙاؾة ٔٙاؼك ؾٙزی أىاٖ

 اظ اؾتفازٜ تا ٔا٘كاٜوط اؾتاٖ زض شضت وكت

 ضٚظ -زضرٝ ٕ٘ایٝ

22 

 ضٚظٞای فطاٚا٘ی ٚ ٔمساض فعایی تحّیُ زازی ػّی ٔؼصٛٔٝ

 ایطاٖ ٔیا٘ی غطب ٔٙؽمٝ زض تاضـ

23 



 

 31 صفحه                                                                                                                 دانشکده جغرافیا، مؤسسه جغرافیا، 3191 اردیبهشت      

 

 پایاٖ ٚ آغاظ ظٔا٘ی ٘اٞٙزاضی تطضؾی لاِٟطی، حؿٗ حاری ٔحٕسی فالح ػثاؼ غالْ

 وكٛض رٙٛتی ی ٘یٕٝ زض یرثٙساٖ

24 

 اوثط قٕؿی پٛضالئیٗ، ػّی  ٔظفطیاٖ ٘فیؿٝ

 

 ٞای تاضـ ایزاز ػٛأُ ؾیٙٛپتیىی تحّیُ

 تزٙٛضز قٟطؾتاٖ زض ظا ؾیُ

25 

 ٘ٛأثط 17 ؾٍٙیٗ تاضـ ؾیٙٛپتیىی تحّیُ حؿیٗ پطٚیٗ، ٚحیس فالحی ظض٘سی  وٕاَ أیسٚاض،

 (ؾٙٙسد:  ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ (2009

26 

 27 ظاٌطؼ ٘احیٝ الّیٕی تٙسی پٟٙٝ اِٟاْ لاؾٕی فطپٛض،  ٘اصط ؾٕیٝ

 ذٛضقیسی ٘یطٌٚاٜ احساث ؾٙزی پتا٘ؿیُ ٔحٕسی، ػّیطظا ا٘تظاضی، فٟیٕٝ ضؾِٛی حاری حؿٗ

 ٞٛایی ٚ آب پاضأتطٞای اظ اؾتفازٜ تا

28 

 

 ٔحٕٛزی ٕٞا

 قٟط الّیٕی ظیؿت قطایػ تحّیُ

 ٔكاٚض افعاض ٘طْ اظ اؾتفازٜ تا تٙسضػثاؼ

 الّیٕی

29 
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 ؾطظٔیٗ آٔایف

 فضزی ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

ػؽایی، ضیحا٘ٝ حیسضی، ٔطظیٝ ظاضػاٖ، ؾازات  ٞٛقٕٙس

 ٘ؿةٞاقٕی

 ٔؽاِؼٝ) ؾطظٔیٗ آٔایف ٚ ٌطزقٍطیالّیٓ

 آتاز( ذطْ: ٔٛضزی

1 

 آٔایف تا اضتثاغ ٚ پایساض ی تٛؾؼٝ ٔفْٟٛ ٘اصطی، ٔصؽفی غٕٙی راتط زاضیٛـ

 ؾطظٔیٗ

2 

 

ؾیس احٕس حیسضی ٘یا،  چٍٙیع قاتٛیی، ،، ٔحٕس واظٕی

 ضزاٚٚز ٔؼٕا

 تط  ٔطظی تاظاضچٝ تأحیط تطضؾی ٚ اضظیاتی

)  ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ التصازی ٘مف ؾاذتاض

 قٟطؾتاٖ تالغی صٙٓ ٔطظی تاظاضچٝ

 پّسقت(

 

3 

ػاضفٝ قؼثا٘ی ػطالی، پطیؿا پیطا٘ی،  اتٛاِماؾٓ ٌٛضاتی، 

 فاؼٕٝ ٔطازی پٛض

رٟات تٛؾؼٝ قٟطتفطـ تا تاویس تط  تؼییٗ

 ٔٙؽمٝتٛؾؼٝ پایساض ٚ  آٔایف

4 

 

 ؾٕٛاتی یسضظاحٕ

 زض ٘ا٘ٛتىِٙٛٛغیىی ٞای ضٚـ تطضؾی

 تأّٔی تا ٔحیؽی ظیؿت ٔرطب احطات واٞف

 ؾسؾاظی ٞای پطٚغٜ تط

5 

 6 ؾطظٔیٗ آٔایف ٚ رغطافیایی ػساِت یلطتا٘ فطأطظاحسی،  ی، ٔطتعی٘زف ٔٛؾٛ طیٔ

٘زف ٔٛؾٛی، ػّی تالطی ٔیط ػیؿی اتطاٞیٓ ظازٜ، 

 وكىِٛی 

 تط٘أٝ یٞا ظطٚضت ٚ ٔفاٞیٓ زض ؾیطی

 وكٛض زض ؾطظٔیٗ آٔایف

7 

 8 ؾطظٔیٗ آٔایف قٙاؾی آؾیة ضظایی ضحیٓ

ٞای رغطافیای آٔایف ؾطظٔیٗ ٚ چاِف غالٔطظا ػثساِٛ٘س، ٔٛؾی صازلی

 ؾیاؾی تٛظیغ ٘أتماضٖ رٕؼیت زض ایطاٖ

9 
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 پایساضی ؾیؿتٓ ٞای ضٚؾتایی

 ضزیف ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

 زض اقتغاَ ٞای قاذص فعایی تحّیُ ٚ تطضؾی ایسااِٝ اِسیٙی ٚ٘سی ّیطظا رٕكیسی،زاٚز رٕیٙی، ػ

 آٖ تٟثٛز ضاٞىاضٞای ٚاضائٝ ضٚؾتایی ٔٙاؼك

 وطٔا٘كاٜ( اؾتاٖ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

1 

ٚحیس ؼاِؼی اضؾؽٛ یاضی ػّی ٔزٙٛ٘ی، ػّی ؼاِثی، 

 حٛض
 

 ٞای ٌاٜ ؾىٛ٘ت پایساضی اضظیاتی ٚ ؾٙزف

: ٔٛضزی ؽاِؼٝٔ تٙاب قٟطؾتاٖ ضٚؾتایی

 قٕاِی تٙارٛی زٞؿتاٖ

2 

 پایساضی زض ٟٔٙسؾی ٞای پطٚغٜ آحاض اضظیاتی لیساضی، ؼاٞطٜ صازلّٛ ؾزاؾی حٕساهلل

 صٙایغ تط تاویس تا) ضٚؾتایی ٞای ؾیؿتٓ

 اؾترطاری( -ٔؼس٘ی

3 

 پایساض تٛؾؼٝ زض اضظـ تا ٞای تافت ٘مف اضظیاتی ٔٙصٛض فطٔا٘ی ؾیس اؾساهلل حزاظی، ؾتاضٜ

 ضٚؾتای: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) ضٚؾتایی ٍطیٌطزق

 ٚضوا٘ٝ(

4 

، ظیٙة پطٚا٘ٝقىٗ،  قیط فیط ، پطؾتٛرؼفط تٛوّی

 ظٞطا رٕكیسی، ؾٕیٝ أیطی پطیاٖ

 ذسٔات ویفیت التصازی ارتٕاػی، اضظیاتی

 زضتٙس ٔیاٖ زٞؿتاٖ:ٔٛضزی ی ٔؽاِؼٝ ٞا زٞیاضی

 وطٔا٘كاٜ قٟطؾتاٖ

5 

ٗ ذّیزی، ٔحٕس حؿی ػّی ایطد حاتٕی ، ٔحٕس

 فتحی، حزت اهلل پاقاپٛض

 ٘ٛاحی  تٛؾؼٝ زض اؾىٛ ٔیا٘ی قٟط ٘مف تطضؾی

 ای ٔٙؽمٝ ٚ ضٚؾتایی

6 

 تافت  ظِعِٝ ٔراؼطٜ ٔسیطیت زض تٛٔی تاحیطزا٘ف ؾزاؾی، ٘زٕٝ ػؿىطی حٕساِٝ

 فعُ زٞؿتاٖ ضٚؾتایی ؾىٛ٘تٍاٟٞای واِثسی

 ٘یكاتٛض قٟطؾتاٖ

7 

 ٚ واِثسی تٛؾؼة تط ٙؼتیص ٞای قٟطن ٘مف ضلیٝ تاظیىی، زوتط حٕیس تطلی

 آق صٙؼتی قٟطن)ٕٞزٛاض ضٚؾتاٞای ارتٕاػی

 لال(

8 

 9 ضٚؾتاییاٖ ظ٘سٌی ٚویفیت یاضا٘ٝ افطاذتٝ حؿٗ

 تٝ ٔؼىٛؼ ٟٔارطت التصازی ػُّ تطضؾی لاؾٕی، ٘فیؿٝ صفائیاٖ، ٘اٞیس تٟاض ٔطیٓ

 تیٙاِٛز قٟطؾتاٖ ضٚؾتاٞای

10 

 ضٚیىطز تا ضٚؾتایی ٔسیطیت ٚظؼیت تحّیُ حیسضی ظٞطا

 ضٚٔا٘ی( ٚ ایطاٖ وكٛضٞای) تؽثیمی ٔؽاِؼٝ

11 

 12 پایساض ؾىٛ٘تٍاٜ پصیط، ظیؿت ؾىٛ٘تٍاٜ ذطاؾا٘ی ٔحٕسأیٗ
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 پایساضی زض اؾالْ تطتیتی اصَٛ ٘مف ٔحثی، صفیٝ حؿٙی ظٞطا ، ِفٕزا٘ی اصغطی صازق

 ضٚؾتاٞا زض ٔؼیكتی ٞایفؼاِیت

13 

 ٔٙفی احطات ٚ الّیٕی ذكىؿاِی فعایی حّیُت زٚؾت حىیٓ یاؾط ػّیطظا ػثاؾی ؾٕٙا٘ی، ؾیس

 ضٚؾتایی پایساض تٛؾؼٝ تط آٖ

14 

( ٞا زٞیاضی)ضٚؾتایی ٔسیطیت ػّٕىطز تط ٍ٘طقی یٙیفاؼٕٝ حؿ سٜیؾظاضػی،  اتٛاِفعُ

 رؼفطآتاز ترف ٕ٘ٛ٘ٝ)ارتٕاػی پایساض تٛؾؼٝ زض

 لٓ(

15 

ٔؿؼٛز ٟٔسٚی حاریّٛیی ، ٟٔسی ضحٕا٘یاٖ وٛقىی 

 ؾٕاء ضذكا٘ی، یؼمٛب ظاضػی ، ا

 ؾاظی تطتٛإ٘ٙس تأحیطٌصاض ؾاظٚواضٞای تطضؾی

 ٔؽاِؼٝ ضٚؾتایی ٞای تؼاٚ٘ی زض ظ٘اٖ واضآفطیٙی

 رٟطْ قٟطؾتاٖ ضٚؾتایی ٞای تؼاٚ٘ی: ٔٛضزی ی

16 

 -ازاضی ٚاحسٞای اضتمای ٞای قاذص تط تحّیّی ظیاء٘ٛقیٗ، ٔؿّٓ زضیىٛ٘س ٔحٕسٟٔسی

 ٞای قاذص ٚ ٔؼیاضٞا تا آٖ ا٘ؽثاق ٚ ؾیاؾی

 ٕٞساٖ اؾتاٖ زض ای ٘احیٝ

17 

صازلی، ٔحٕٛز فاَ ؾّیٕاٖ، ٔؼصٛٔٝ .. ا حزت

 فسایی

  ذطز اػتثاضی ٞای صٙسٚق تاحیطات تطضؾی

 ٔكاضوتی ٚ التصازی تٛؾؼٝ اٍِٛی تؼٙٛاٖ

 ضٚؾتایی

18 

 ؼطیك اظ ضٚؾتایی ظ٘اٖ التصازی ضفاٜ افعایف ٘ٛضی، ٔؼصٛٔٝ ٔٛحسی پٛض ٔطظیٝ

 وطتٗ تطؾیة ؼطحٟای ارطای

19 

اضغٙس، ؾٕا٘ٝ واظٕی وطز ػّیٛ٘س، اضؾؽٛ یاضی  ظیٙة

 حصاض
 

 تط تأویس تا ضٚؾتایی ٘ٛاحی ظ٘سٌی ویفیت تطضؾی

 حصاض ٚ ٘ٛقٟط ضٚؾتاٞای: ٞازی ؼطح

20 

ٔطظیٝ چٙاض،  ذؿطٚی ، ػصضا حٕیس حیسضی ٔىطض

 ، ٔؼصٛٔٝ حؿیٙیپٛضػّی

 ٔىا٘ی ٔٛلؼیت زض ؼثیؼی ػٛأُ ٘مف تطضؾی

 زقتGIS  اظ اؾتفازٜ تا ضٚؾتایی ؾىٛ٘تٍاٟٞای

 تطزؾىٗ

21 

 تغییطات زض قٟطی-ضٚؾتایی پیٛ٘سٞای تاحیط ٘یا، حیثة ٔحٕٛزی چٙاضی فتحی اتطاٞیٓ

 ؾؼیس ضٚؾتای: ٕ٘ٛ٘ٝ) ضٚؾتایی ٘ٛاحی واضوطزی

 قٟطیاض( قٟطؾتاٖ -آتاز

22 

ؾاضتاٖ، اضؾؽٛ یاضی حصاض، ؾٟیال  حیسضی ٚویُ

 تاذتط

 حتت ضٚؾتاٞای ارتٕاػی پایساضی ؾٙزف

 آتاز اؾالْ قٟطؾتاٖ تِٛیس ٞای تؼاٚ٘ی پٛقف

 غطب

23 

 تط صٙؼتی ٞای قٟطن رایٍاٜ ٚ ٘مف تطضؾی لازض حؿٗ ظازٜظازٜ،  حؿٗ ٔحٕس

 صٙؼتی قٟطن: )ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ ضٚؾتایی تٛؾؼٝ

 ؾطزقت( قٟطؾتاٖ زض ضتػ

24 

 زٞؿتاٖ ضٚؾتایی ٞای ؾىٛ٘تٍاٜ تٙسی اِٚٛیت ضاز ػاتسیٙی آضظٚ

 تا ارتٕاػی ؾطٔایٝ ای ٛؾؼٝت ؾؽٛح زض ٔالضز

 TOPSIS تىٙیه

25 

 

ذا٘ماٜ، ؾٕیٝ ذٛیكی ضٚقت،  صحطایی ٔحسحٝ  26 ٞای زٞؿتاٖ یافتٍی تٛؾؼٝ زضرٝ تؼییٗ
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 اضظیاتی ٞای ٔسَ اظ اؾتفازٜ تا ایالْ قٟطؾتاٖ ٔطتعی لٙثطی

 ٔؼیاضٜ چٙس

 تط تاویس تا ضٚؾتایی تٛؾؼٝ ٔؿائُ تٙسی اِٚٛیت زٔیطچّٛ، قٟطٚظ وأُ ػعیعی ػثساهلل

 ٔطوعی ترف:  ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) ضٚؾتائیاٖ زیسٌاٜ

 ٘یط( قٟطؾتاٖ

27 

 تط٘أٝ فطایٙس ؾاظی تٛٔی زض تٛٔی زا٘ف ٘مف الضیزا٘ی ٔحٕسظازٜ فاؼٕٝ

 ضٚؾتایی پایساض تٛؾؼٝ ضیعی

28 

 29 ضٚؾتایی پایساض تٛؾؼٝ زض ٔحّی ٔكاضوت ٘مف یكیذٛ ٝیؾٕی، ضتاب ؾائّپٙاٜ،  اهلل ٔطیٓ

ػّی ٔزٙٛ٘ی،  ؾاضتاٖ، اضؾؽٛ یاضی، ضیحیس ٚویُ

 ٚحیس ؼاِؼیػّی ؼاِثی، 

 تط ارتٕاػی ؾاظی ظطفیت ٘مف اضظیاتی ٚ تطضؾی

 ػٕطا٘ی ؼطحٟای زض ضٚؾتائیاٖ ٔكاضوت ٔیعاٖ

 تٙاب قٟطؾتاٖ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ

30 
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 تٛؾؼٝ پایساض قٟطی تا ٍ٘اٞی تٝ آیٙسٜ

 ضزیف ٛاٖػٙ ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

ظٞطا ، ػّی تٛئی آتازی، ٘زٕٝ ایعزفطایعزفط،  اِٟاْ

 ٔحثٛتٝ پیطٔطازیاٖ، پیطٔطازیاٖ

وال٘كٟطی  پایساض تٛؾؼٝ زض ٌطزقٍطی ٘مف

 زضوٝ( زضٜ ضٚز:  ٔؽاِؼٝ )ٔٛضز

1 

 ٔحّٝ اظ اٍِٛیی ٔؼطفی ٔزاٚض،ذا٘ٝ ٞایٔحّٝ حثیثیاٖ تٟاض

 پایساض

2 

غط قیطٜ پع اقٙٛیی، ػّی اص احٕس پٛضاحٕس ، أیط

 آضا٘ی، افكاض حاتٕی

 3 ضلاتتی قٟط ؾٙزف اتؼاز ٔاٞٛی تثییٗ

 4 رٟا٘ی الّیٓ تغییط واٞف زض قٟطٞا رایٍاٜ ٔحٕس٘ػاز، پطٚیٗ ذسازازی ػّی

 ضظا ضحٕا٘ی  حؿیٙی،  ػّی ؾیس
 

 فعایی ؾاذتاض تط فطٍٞٙی ػٛأُ تأحیط تطضؾی

 تاوؿتاٖ( قٟط ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)  قٟط

5 

 اضظیاتی زض اوِٛٛغیىی پای رای ضٚـ واضتطز طف قاٞیٙی ٔصؽفی

 قٟطؾتاٖ ٔٛضزی ی ٕ٘ٛ٘ٝ) ٘ٛاحی پایساضی

 وطٔا٘كاٜ(

6 

 قٟطٞای ٔكىالت ٚ ٞا چاِف ٔماالت  فطاتحّیُ وٟٗ، ٘ؿیٕٝ ذؿطٚی افكاض رٛاز

 (1380-1390 ٔماالت ٔؽاِؼٝ) رسیس

7 

 8 اضپایس تٛؾؼٝ ضاؾتای زض قٟطی ظ٘سٌی ویفیت ؾؼیس ٘زفیاحس٘ػاز،  ٔحؿٗ

ؾٛضاٖ ی، ٔظٟط احٕسٔٛحس،  یػّ،  یقٕاػ یػّ

 صاحة یٔصؽفٛ

 قٟطؾتاٖ یافتٍی تٛؾؼٝ ؾؽٛح فعایی تحّیُ

 ٔٙؽمٝ ضٚیىطز تط تاویس تا) وطزؾتاٖ اؾتاٖ ٞای

 ای(

9 

 ذا٘ٛاضٞای ضظایتٕٙسی ٚ زؾتطؾی ٔیعاٖ تحّیُ وف ظحٕت اتطاٞیٓ

 اضاظی ٞای واضتطی پایساضی ٚظؼیت اظ قٟطی

 الٞیزاٖ قٟط

10 

 ٔؿاوٗ ٔؼٕاضی زض ٚٞٛا آب ٚ الّیٓ تاحیط تطضؾی ایعزفط، ٔحٕس ٞازی ایعزفط أیسٜ

 قٟٕیطظاز( قٟط) ٚوٛٞؿتا٘ی ؾطز ٔٙاؼك

11 

 اظ تایؿتٍی ٚ پٙساقت تماتُ:  آیٙسٜ ٞای ٔحّٝ حثیثیاٖ تٟاض

 اٞٛاظ قٟط ؾاوٙاٖ: ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ ؾاوٙاٖ زیسٌاٜ

12 
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 ویفیت ٘ظط اظ تٛؾؼٝ پایساضی ؾؽح تحّیُ واظٓ ذعائیٔطصٛصی،  زوتط٘فیؿٝ

 ٔٙاؼك:ٔٛضز)قٟطی ذسٔات تٝ زؾتطؾی

 قٟطتٟطاٖ(

13 

 پایساض تٛؾؼٝ زض وٛچه قٟطٞای واضوطز اضظیاتی حٕیسی اوثط

 وّیثط( قٟط:ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)ای ٔٙؽمٝ

14 

 تط تٟطاٖ قٟط والٖ پایساضی ٞای قاذص اضظیاتی حٕیسضظا ض٘زثطزاض ، ٟٔؿا ضظائیتّراتی،  حٕیسضظا

 پایساض تٛؾؼٝ ٔثٙای

15 

ٔحٕس حؿٗ یعزا٘ی ، حؿیٗ ٘ظٓ فط ، ؼیثٝ ا٘صاضیاٖ، 

 چٙٛضٔحٕسی

 ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ غیطضؾٕی اؾىاٖ ٞای قاذص تطضؾی

 تزٙٛضز ٘زاتی تاؽ: ٔؽاِؼٝ

16 

 زض ظا تطافیه ٔكاغُ ٚؾاظٔا٘سٞی ؾاظٔا٘سٞی ٘ٛضی، ٔصؽفی یّٜٛ وأطاٖ

 قٟطوطٔا٘كاٜ ٔطوعی ٔحسٚزٜ

17 

 ، پیٕاٖ ٔحٕس ارعاء قىٛٞی،  ظٔیأیس ػّی ذٛاض

 ذا٘یا٘ی

 ٔؼِّٛیٗ زؾتطؾی تؿٟیُ تط ٔٛحط ػٛأُ ٔؽاِؼٝ

 ٔكٟس قٟطی ٘مُ ٚ حُٕ تٝ

18 

 تٛؾؼٝ تط چاتٟاض آظاز ٔٙؽمٝ احطات تحّیُ ضحٕا٘ی ، اؾٕاػیُظٞطٜ ٞازیا٘ی

 چاتٟاض قٟط ارتٕاػی

19 

 یقٟط اضاظی واضتطی ویفی ٚ وٕی اضظیاتی افؿطی، اوثطحٕیسی ضؾَٛ

: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)پایساض تطتٛؾؼٝ تاتاویس

 قٟطؾطزضٚز(

20 

 ٚ تحمك زض آٖ ٘مف ٚ قٟطٚ٘سی آٔٛظـ احٕسؾؼسآتازیتٟطأی،  ٔحٕسٟٔسی

 ٔؽاِؼٝ قٟطی پایساض تٛؾؼٝ تٝ زؾتیاتی

 وطد قٟط 2 ٔٙؽمٝ:ٔٛضزی

21 

 التصازی – ػیارتٕا پایٍاٜ تأحیط تؽثیمی تطضؾی ٔیخٓ تٙسا٘یؾطٌّعایی،  ، صسیمٝٔحٕٛزضظا ٔیطِؽفی

 ٔیعاٖ تط ظاتُ قٟطٚ٘ساٖ تؼّك احؿاؼ ٚ

 قٟطی ٔسیطیت زض آٟ٘ا ٔكاضوت

22 

 زاٚز آ٘أطاز٘ػازآ٘أطاز٘ػاز،  تطزی ضحیٓ
 

 زضفعای قٟطی لٛا٘یٗ پیأسٞای ٚ آحاض

 تمؿیٕات لاٖ٘ٛ 4 ٔازٜ) ایطاٖ رغطافیایی

 وكٛضی(

23 

 التصاز تٛؾؼٝ زض ْا٘سا ٔیا٘ٝ ٞای قٟط ٘مف ّٔىی ، قٟطاْوطأت اهلل ظیاضی

 اٞط قٟط ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٔٙؽمٝ

24 

 ٘مُ ٚ حُٕ تٝ یاتی زؾت ٞای اؾتطاتػی ٟٔٙاظ ضظایی، ٘ثی ٔطازپٛض٘ػاز،  حاتٕی حؿیٗ

 وٛٞسقت( قٟط: ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ)پایساض

25 

 ػساِت ٔٙظط اظ ػٕٛٔی ذسٔات تٛظیغ اضظیاتی ضحیٕٝ فعّیفط،  ٘ظٓ زوتطحؿیٗ

 اضزتیُ قٟط 2 ٔٙؽمٝ ٔحالت زض فعایی

26 

 تٛؾؼٝ زض تاضیری تافت ؾأا٘سٞی ظطٚضت ٔمسْ، ٔٙیطٜ لٙثطی، فاؼٕٝ ؾاػس٘یا ٔحٕسؾّٕا٘ی

 تیطرٙس( تاضیری تافت:ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) پایساضقٟط

27 

 28 زض تٟطاٖ اؾتاٖ یافتٍی تٛؾؼٝ ؾؽٛح ؾٙزف حٕیس قاٞی ٔطیسیذٛقطٚ،  ػثساهلل
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 آیٙسٜ تٝ ٚیػٜ ٍ٘اٞی تا ظٔا٘ی تاظٜ زٚ

 تٛؾؼٝ زض قٟطٚ٘ساٖ ٔكاضوت ٘مف تطضؾی ضحیٕی ، ٔحؿٗٗ حاتٕی ٘ػازحؿی

 ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ ظیؿت ٔحیػ تط تىیٝ تا پایساضقٟط

 تٟطاٖ قٟط

29 

تٟٕٗ ٞازیّی ، ػّی ؼاِثی، ػّی ٔزٙٛ٘ی، ٘ٛضاهلل 

 اٚضیازی  

 ٞای تافت زاضای ٔحالت ٘ٛؾاظی ٚ تٟؿاظی

: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ ٔكاضوتی ضٚیىطزی تا فطؾٛزٜ

 تٙاب قٟطؾتاٖ

30 

 زض فطؾٛزٜ تافتٟای پصیطی آؾیة ٔیعاٖ اضظیاتی ذٛاضظٔی، ٔطظیٝ أیٙی ػّی أیٗ تسضذا٘ی اصُ، أیس

 قٟط ؾیّسی وٛی ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ: ظِعِٝ ٔماتُ

 ٔكٟس

31 

 پایساضی رٟت زض ضاٞىاضٞایی تسٚیٗ ٚ اضظیاتی ٔحٕس ضحیٕیػثساِٟی،  اصغط ػّی زوتط

 ٕ٘ٛ٘ٝ) عِٝظِ تطاتط زض قٟطی فطؾٛزٜ تافتٟای

 ( قیطاظ شٚاال٘ٛاض ٔحّٝ ٔٛضزی

32 

حؿیٙی، فٟیٕٝ ٔیٙائی، ػصضا ذؿطٚی چٙاض،  ٔؼصٛٔٝ

 اِٙاظ ػّیپٛض، قٟاب وطٔی

 واٞف تطای ضاٞىاضی اِىتطٚ٘یه قٟط ٔسَ

 قٟطی پطاوٙسٜ ضٚیی ٔؼعالت

33 

 ٟٔط ٔؿىٗ اظ ضظایتٕٙسی ؾؽح تط تحّیّی ٘ٛضی ٔطظیٝ

 (راْ تطتت قٟط: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

34 

 35 اؾتؽاػت لاتُ ٔؿىٗ  پیطأٖٛ تحخی ٞطیؽ ٔسازی صٕس

 ٚ ٔحّی تٛؾؼٝ ضٚیىطز تا ٔىاٖ تاظاضیاتی ٔسیطیت ٔیخٓ غعٙفطی، تیػٖ ػثسیضظایی،  ضأیٗ

 ای ٔٙؽمٝ

36 

 تٛقٟط اؾتاٖ صٙؼتی پؿٕا٘سٞای ٔسیطیت ضتا٘ی، ػّیطظا فیٛض ٔحٕس ٚالفی، ؾؼیس

 تٛقٟطزٚ، صٙؼتی قٟطوٟای ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

 ضیً( ٚ طاظراٖت

37 

 اؾىاٖ ٘ٛاحی ؾاوٙاٖ التصازی ٚظؼیت تحّیُ ؾیطٚاٖ ػعیعظازٜظازٜ،  ػثساهلل ا٘ؽ

 پیطا٘كٟط( ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ)  ضؾٕی غیط

38 

ٔؼصٛٔٝ ضحیٕی زٞچطاغی، ضظا ػطفا٘عازٜ، حأس 

 رٙیسی رؼفطی

 تٝ ای ٌٛ٘ٝ تٙٛع تط اضاظی واضتطی تغییط تأحیط

 ؼثیؼت پایساضی اظ قاذصی ػٙٛاٖ

39 

 40 یعز اؾتاٖ قٟطی قثىٝ ٚظؼیت تحّیُ ٚ تطضؾی ػّیطظاپٛض، ٔحٕس تالط ایعزی اوطْ

 ٞای تافت زض ٔؿىٗ ویفی ٞای قاذص تحّیُ ٘ٛضٚظی ٔصؽفی

 آتىٜٛ، ٔحّٝ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)قٟطی فطؾٛزٜ

 ٔكٟس

 

41 

ٔیا٘سٚآب، حؿٗ آٞاض، ؾؼیسٜ  ٔٙٛچٟطی ایٛب

 ػّیزا٘ی

 تأویس تا یتٙس ٔٙؽمٝ ٚ ٔمیاؼ احطات ؾاظی ٔسَ

 (MAUP)فعایی ٞای ٚاحس ٔكىُ اصالح تط

 ظ٘سٌی ویفیت تطضؾی: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

 قٟطٔطاغٝ(

42 
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 تٛؾؼٝ پایساض ٌطزقٍطی

 ضزیف ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

ی، ساضیل یحٕساِٝ ؾزاؾ ویىاّ٘ٛ، رؼفطیاٖ ٘اٞیس

  فطیسٜ ٚحیسیاٖ

 اٞساف تحمك رٟت زض ٔحّی ٔسیطیت ٘مف

 اظ اؾتفازٜ تا ضٚؾتایی ٌطزقٍطی پایساض تٛؾؼٝ

 SAWٔسَ

1 

 اظ اؾتفازٜ تا اوٛتٛضیؿٕی ٞای پتا٘ؿیُ تطضؾی لاؾٕیٝ، ؾّٕاٖ ػاضفرا٘ٝ والتٝ، ِیال ٘ظطی ٞسی

GIS  ٚ حٛظٝ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)  ؾطظٔیٗ آٔایف 

 غالٔاٖ( ؾٛٔثاض

2 

 ٚ اوٛتٛضیؿٓ ٔٙظط اظ ؼثیؼی ٔٙاتغ پایساض تٛؾؼٝ ٔحٕسذاٖ، ضظا ٘أزٛیاٖ قیطیٗ

 غئٛتٛضیؿٓ

3 

 ٚ ٞا فطصت فاضؼ؛ ذّیذ ٌطزقٍطی تٛؾؼٝ والتی، تٟاضٜ والتی، اتاته والتی فطا٘ه

 ٌطزقٍطی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙؽمٝ ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ چاِكٟا؛

 ٔطیری() ٔیٙیاتٛضی ٞای وٜٛ

4 

، ٟٔٙاظ حؿیٙی ؾیاٜ ٌّیٔطاز٘ػاز،  آ٘ا تطزی ضحیٓ

 ِكاٞیظیٙة قؼثا٘ی وٛقا

 تٛؾؼٝ تطای ضٚیىطزی وكاٚضظی ٌطزقٍطی

 قٟطؾتاٖ ضٚؾتاٞای: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) ای ٔٙؽمٝ

 ؾٛازوٜٛ(

5 

 یٛ٘ؽ ذؿطٚی، ؾٕیٝ لعِثاـوال٘تطی،  ٔحؿٗ

 

 ٞای ظیطؾاذت تٝ زؾتطؾی ٔیعاٖ ٚ ٘ٛع تحّیُ

 ؾّؿّٝ تحّیُ ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا ٌطزقٍطی

 ؾّؽا٘یٝ، ٌطزقٍطی ٔحٛض: ٔؽاِؼٝ ٔٛضز) ٔطاتثی

 ذٛض( وتّٝ ساض،لی

6 

  ٔٙؽمٝ ؼثیؼی ٌطزقٍطی پایساض  تٛؾؼٝ اضظیاتی لٙازی، ٔطیٓ تیاتی ذؽیثی ٘ؿیٓ

 اضؾثاضاٖ 

7 

 اٚلات ٌصضاٖ زض اصفٟاٖ ٘اغٚاٖ پاضن ٘مف ایطد حاتٕی، افكیٗ ٘ازضی، ؼاٞطٜ وطیٕی ؾطقت

 قٟطٚ٘ساٖ فطاغت

8 

 ترف زض ٍطیٌطزق تٛؾؼٝ ضاٞىاضٞای تطضؾی آتٛؾا تیىسِیزٚؾت،  ٔحمك اِٟٝ

 ٔیطاث تط تاویس تا ضٚزتاض قٟطؾتاٖ ٔطوعی

 فطٍٞٙی

9 

 زض ٔٛرٛز ٌطزقٍطی ظٔیٗ تٛإ٘ٙسی اضظیاتی فالح ظٞطا

 وٙسٚاٖ ضٚؾتای

10 

 ای ظٔیٙٝ پیف ػٛأُ ضاتؽٝ تطضؾی ٚ تٙسی ضتثٝ پٛض، حثیة اهلل ؾاالضظٞی صازلی آیسا

 زض اِىتطٚ٘یه تاظاضیاتی تٛؾؼٝ ٚ اؾتمطاض تا

 قٟطؾتاٖ ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) ٍطیٌطزق صٙؼت

 چاتٟاض(

11 
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ظازٜ، ٔحٕس ٔحؿٗ ظازٜ ٞطیؽ، آ٘اٞیتا  وطیٓ حؿیٗ

 رؼفطی

 تٛؾؼٝ ضاٞثطزٞای ٚ ؾیاؾتٟا تؽثیمی ٔؽاِؼٝ

 تطویٝ ٚ ایطاٖ زض تٛضیؿٓ

12 

 ٘اییٗ قٟطؾتاٖ ٌطزقٍطی تٛؾؼٝ ضیعی تط٘أٝ ٔرتاضی، حؿیٗ صطأی، حؿٗ لطٜ ٘ػاز فیطٚظٜ

 قٟطی ایساضپ تٛؾؼٝ تط تأویس تا

13 

 لٙثطی، ٔؼصٛٔٝ آزٔی اتٛاِفعُ

 

 آظاز ٔٙؽمٝ ٞای غئٛٔٛضفٛؾایت ؾٙزی لاتّیت

 پطیطا ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا اضؼ

14 

زِپؿٙس، ؾیس ٔحٕٛز لاؾٕپٛضی، ٟٔسی  رٛاز

 غالٔؼّی فطز

 ٔٛا٘غ ضفغ تا ٍ٘طیپط٘سٜ تٛضیؿٓ پایسضا تٛؾؼٝ

 ؾطذطٚز إِّّی تیٗ تاالب: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ ٔٛرٛز

15 

، آضـ وطٔی، ؾاظٔزتثی چیتٚیؿی،  ػثساِىطیٓ

 پیٕاٖ ویا٘پٛض

 

 

 غئٛٔٛضفٛضتٛضیؿٓ ؾٙزی أىاٖ ٚ قٙاؾایی

 اضظیاتی ٞای ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا آتسا٘اٖ قٟطؾتاٖ

 فاؾیّٛؼ ٚ  ضیٙاضز وٕی

16 

 پاضن ٌطزقٍطاٖ ٚ وٙٙسٌاٖ تاظزیس اظ ؾٙزی ٘ظط پٛض ٔحٕسی ؾٛزٜ

 یؿاٖپطز پاضن ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)قٟطی ٞای

 تٟطاٖ(

17 

 تطای وطد ضٚزذا٘ٝ ٞای لاتّیت قٙاؾایی رثاضپٛض ذسیزٝ

 ضفتیًٙ ٌطزقٍطی

18 

: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ غئٛتٛضیؿتی تٛإ٘ٙسٞای اضظیاتی ػّی زٞماٖ، اِٟأٝ ػثازیزضآتاز،  اؾفٙسیاضی فطیثا

 پطاًِٛ٘ اظٔسَ تااؾتفازٜ ٘یط قٟطؾتاٖ

19 

 ٔىاٟ٘ای غئٛتٛضیؿتی ی ٞا تٛإ٘ٙس تی اضظیا ػّٛیك، واظٓ ذٛقسَ ؾؼازتپٛض ضظا

 ضٚـ تٝ ٚضظلاٖ قٟطؾتاٖ غئٛٔٛضفِٛٛغیىی

 پطاًِٛ٘

20 

ذٛقزی، ػّی تٛحیسی ظازٜ، قٟطیاض  فالحی ٔصؽفی

 ذاِسی، یاؾیٗ ٘ٛضػّی، ٔیخٓ ؼٛالتی ٘ػاز

 تٛضیؿٓ صٙؼت تط ٞٛا ٚ تغییطآب احطات تطضؾی

 وٛٞؿتا٘ی

21 

 قٟطؾتاٖ ٌطزقىطی الّیٓ تٙسی پٟٙٝ ٚ ظیاتیاض ٔحٕس تاػمیسٜضٚزتاضی،  زازاقی ػثاؾؼّی

 TCI قاذص اظ اؾتفازٜ تا ٘ٛقٟط

22 

 پایساض ٌطزقٍطی ؾٙزی أىاٖ اضظیاتی فطآیٙس ؾرٙسا٘ی ػّیطظا

 رٟت تزٕؼی ذؽی ٔسَ  واضٌیطی تٝ تا قٟطی

 پایساض تٛؾؼٝ تحمك

23 

 ٔؽاِؼٝ)قٟطی یساضپا ٌطزقٍطی تٛؾؼٝ اضظیاتی وا٘ٛ٘ی، ویٛٔطث یاضٔطازی، زاٚز آِثٛغثیف ضظا

 تٟطاٖ( قٟط زضوٝ ٔحّٝ: ٔٛضزی

24 

ػثساِّٟی، فاؼٕٝ تركی قازٟٔطی، ٔطیٓ  ؾٕا٘ٝ

 لاؾٕی

 تا زضذف ٌطزقٍطی ٞای پتا٘ؿیُ تط تحّیّی

 SWOTٔسَ اظ اؾتفازٜ

25 
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پاضؾائی،  ٔٛؾٛی ٔحٕس ، ؾیس ػّی اوثط ٘زفی وا٘ی

 ؾیسٜ ذاؼطٜ ٔٛؾٛی  

 زقٍطیٌط  ذسٔات اظ ٌطزقٍطاٖ ضظایت اضظیاتی

 اؾتاٖ تٙسضٌع قٟطؾتاٖ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) ؾاحّی

 ٌّؿتاٖ(

26 

صفاضی، ػعت اهلل لٙٛا٘ی، لازض پاوٙفؽ، ػیؿی  أیط

 ٔطازی

 اظ اؾتفازٜ تا اضزتیُ اؾتاٖ اوٛتٛضیؿٓ تٙسی پٟٙٝ

 فاظی ٔٙؽك

27 

 فطٍٞٙی ٌطزقٍطی ی تٛؾؼٝ ضاٞثطزٞای تؼییٗ حٕیس ذسٚنالّی،  اوثط فطحٙاظ

 تحّیُ فطآیٙس اظ اؾتفازٜ تا ٘یكاتٛض قٟطؾتاٖ

 ای قثىٝ

28 

 پایساض ٌطزقٍطی تٛؾؼٝ تط ٔٛحط ػٛأُ ؾٙزف تٟؿا ػثساِٝػثساِٝ،  ، تٟاض حؿیٗ شتیحی

 ؾّؿّٝ تحّیُ تىٙیه تىاضٌیطی تا لكٓ رعیطٜ

 فاظی ٔطاتثی

29 

ؾٕٙاتی، ضلیٝ ٌُ ٚضی، ؾىیٙٝ  ػثاؾی ػّیطظا

 چیتٍط  

 30 ؿتتٛضی رصب زض تاضیری تافتٟای اضظیاتی

 اؾاؼ تط ٌطزقٍطی ٔؿیطٞای تٙسی ؾؽح ٘سا ٘ازػّی

 رّة  تطای أىا٘ات ٚ ٞا راشتٝ اظ تطذٛضزاضی

 یعز( اؾتاٖ ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ة) ٌطزقٍطاٖ ضظایت

31 

حیسضی، ٔطظیٝ ظاضػاٖ،  ٞٛقٕٙس ػؽایی ضیحا٘ٝ

 ٘ؿةؾازات ٞاقٕی

 قٟط ٌطزقٍطیالّیٓ ٞای پتا٘ؿیُ اضظیاتی

 PET ٚ PMV ٞای ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا ؾٙٙـسد

32 

، ٚحیس ؼاِؼی ػّی ٔزٙٛ٘یؾاضتاٖ،  حیسضی ٚویُ

 حٛض

 

 تا ضٚؾتایی ٌطزقٍطی تٛؾؼٝ اؾتطاتػی تسٚیٗ

 ضٚؾتای: ٔٛضزی ٔؽاِؼBSCٝٔسَ اظ اؾتفازٜ

 صٛض

33 

تیطا٘ٛ٘سظازٜ، وثطی ؾطخ وٕاَ، ٞسایت اهلل  ٔطیٓ

 زضٚیكی، ٔحٕس صازق ٟٔسٚی ذطٔی

 ٔؽاِؼٝ ییضٚؾتا ٌطزقٍطی ؾاذتاض  تط تحّیّی

 قٟطؾتاٖ ؾفّی، تًٙ زضٜ ضٚؾتای:ٔٛضزی

 ؾّؿّٝ

34 
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 رغطافیا، زفاع ٚ أٙیت

 ضزیف ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

ٟٔسی لطذّٛ، ٟٔال ظاضػی ، ٔحٕس احٕسی، ضذؿاضٜ 

 آلایاضی

 پسافٙس یاتی ٔىاٖ ظٛاتػ ٚ اصَٛ اضظیاتی

 تٟطاٖ قٟط 12 ٔٙؽمٝ زض غیطػأُ

1 

ی، ٔٙیػٜ ذٛارٛ٘س، ػعت ا... لٙٛاتی، ٔطاز ػیؿی

 ؾٕیٝ ظٍ٘ٙٝ

 پسافٙسغیطػأُ زض غئٛٔٛضفِٛٛغیىی ػٛأُ ٘مف

 وطٔا٘كاٜ( وال٘كٟط:ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

2 

 ٚ قٟط التصازی ٚ رغطافیایی ؾاذتاضٞای تحّیُ ریمٝ حاظطی صفیٝ

 قٟط: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ ػأُ غیط پسافٙس ضاٞثطزٞای

 ٔط٘س

3 

 پایساضی زض اضتثاؼات ٚ اؼالػات فٙاٚضی ٘مف ، حؿٗ چٛپاٖ ذٛیطزیػعت اِٝ ٔافی، تٟٙاْ ػؽا

 ٔطظ أٙیت

4 

تحّیُ ٔىاٖ ٌعیٙی قٟطٞای ٔٙؽمٝ قٕاَ قطق  ؾیطٚؼ فرطی، یٛ٘ؽ غالٔی تیٕطؽ 

وكٛض تا تٛرٝ تٝ ػٛأُ غئٛٞیسضٚ وّیٕایی تا 

 ضٚیىطز زفاع غیطػأُ

5 

 التصازی أٙیتی – زفاػی ضاٞثطزٞای تسٚیٗ قطیفی قٟاب

 تاویس تا ٔطوعی آؾیای زض ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی

 غئٛپّیتیه ػالئك تط

6 

 قٟطٞا زض ػأُ غیط پسافٙس ٚچاِكٟای ٞىاضٞا ضا ضحیٕی  ، ٔحؿٗحؿیٗ حاتٕی ٘ػاز

 تٟطاٖ قٟط ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ

7 

 فطؾٛزٜ تافت تٝ زٞی رٟت زض غیطػأُ پسافٙس آظیتا تطفطٜٟٔسیا٘ی،  ضٚیا

 (٘یكاتٛض قٟط ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ)

8 

 اؾتاٖ آٔایف زض ػأُ غیط پسافٙس رایٍاٜ افؿا٘ٝ ؾاضا٘ی، ٔحٕٛزضظا ٔیطِؽفی

 تّٛچؿتاٖ ٚ ؾیؿتاٖ

9 

حؿیٗ پٛضاتطاٞیٕی، ٔحؿٗ ذا٘ٛازٜ ٔحزٛب، آیٝ 

 قؼثا٘ی

 -زفاػی  ضاٞثطز زض  ذاٚضٔیا٘ٝ تحٛالت ٘مف

 ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی أٙیتی

10 

آیٝ  ، ضأیٗ ٘ٛقاززَ ،ؾیس ٔصؽفی پٛضلاؾٕی

 قؼثا٘ی
 

 رٕٟٛضی أٙیتی - زفاػی اؾتطاتػی تثییٗ

 ذعض زضیای غئٛپّیتیىی ٔٛلؼیت زض  اؾالٔی

11 

ػؿىطی، ٘سا ٔزیسی ضاز، ضٚح اهلل  ٔزتثی ؾطزاض

 ٔحٕسحؿیٗ ظازٜ، ٔٙصٛضٜ ؾؼازتی

 غیط پسافٙس ٚظؼیت:  ٔٛضزی پػٚٞف تطضؾی

 ٟٔطاٖ( قٟط) ٔمسؼ زفاع زض ػأُ

12 

 13 ٔتطٚٞا ٞای ؾأا٘ٝ ؾیٍٙاِیًٙ زض ثطیؾای زفاع اضقازٔٙف حٕیسضظا
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 آٔایف زض غئٛٔٛضفِٛٛظیىی ٚیػٌیٟای تطضؾی یّیذّ اؾطوطزآتازی، ی وطیٕی ٔطتعی

 ٘ظأی ٔطاوع

14 

 تمٛیٓ تطیٗ ٔٙاؾة تؼییٗ زض تاضـ ٚ زٔا تطضؾی اػظٓ زاٚزیآتازی،  تٟطاْ تٟطٚظ

 حٛض ٔحسٚزٜ زض ٘ظأی ٘یطٚٞای الّیٕی آؾایف

 ؾّؽاٖ

15 

 16 وكٛض قطق قٕاَ زض ٞٛایی زفاػی  آٔایف ٘اْ ٔطٚی ظأحٕسض

 احط  ٚ ٔؿیّٝ زقت ٔحسٚزٜ زض تاز پاضأتط تطضؾی اػظٓ زاٚزیآتازی،  تٟطاْ تٟطٚظ

 ٘ظأی تزٟیعات ٚ ٘یطٚٞا ٞای فؼاِیت تط آٖ

17 

، حٕیس تٟٙاْ ػؽا، حؿیٗ ٔٛؾی ظازٜظاز،  فطخ ٔحٕس

 ػٕٛ٘یا ؾٕاوٛـ

 ضٚیىطز اظ اؾتفازٜ ات قٟطی أٙیت ٚ ٘ظٓ اضتماء

cpted والِٝ قٟط ٔؽاِؼٝ ٔٛضز 

18 

تطضؾی ضاتؽٝ تیٗ ػٛأُ رغطافیایی  ؾیطٚؼ فرطی، ٞازی حىیٕی

)غئٛٞیسضِٚٛغیىی( ٚ پسافٙس غیطػأُ تا ضٚیىطز 

 ٌعیٙیٔىاٖ

19 
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 غئٛٔٛضفِٛٛغی واضتطزی ٚ تط٘أٝ ضیعی ٔحیؽی

 ضزیف ٖػٙٛا ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

 1 آتطیع ٞای حٛظٝ زض ضقس لٛا٘یٗ تطضؾی ٔرتاضی ٌّی ِیال

 ٞای ؾاظٜ تط ذعض زضیای ٞیسضٚزیٙأیه تاحیط ِطؾتا٘ی لاؾٓ

 ویاقٟط( صیازی اؾىّٝ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) زضیایی

2 

 زض غئٛٔٛضفِٛٛغی ٞای ٘مكٝ واضتطزی إٞیت پطٚا٘ٝ اؾتاز ّٔىطٚزیرؼفطظازٜ،  ػّیطظا

 ضٚزتاض قٟط تٛؾؼٝ ٚ ػٕطاٖ

3 

 پاضأتطٞای اضظیاتی ٚ ؾاظی ٔسَ ػطالی، ٘فیؿٝ اقتطی قؼثا٘ی ػاضفٝ

 تىاضٌیطی تا ٔیماٖ حٛظٝ ٞیسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغیىی

 ٚ OC Hydrograph ٞیسضِٚٛغیىی ٔسَ
WMS 

4 

 ٔسَ اظ اؾتفازٜ تا ٌیطی ؾیُ حطیٓ تؼییٗ یٔطیٓ تٛضا٘یٕا٘ی،  ٔزتثی

HEC-RASٝؾس تاالزؾت: ٔٛضزی )ٔؽاِؼ 

 (ؼاِماٖ

5 

أیطاحٕسی، اِٟٝ اوثطی، ؾیٕا پٛضٞاقٕی،  اتٛاِماؾٓ

 ظاٞسٜ پٛضٞاقٕی

 اظ اؾتفازٜ تا ِغعـ ظٔیٗ ذؽط تٙسی پٟٙٝ

 GIS ٔحیػ زض زٚٔتغیطٜ آٔاضی ٞای ضٚـ

 (تمیغ آتریع حٛظٝ:ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

6 

 7 ٔحیؽی ٔراؼطات فطوتاِی آ٘اِیع وطْ، ٔٙیطٜ ضػیتی قٛاظی أیط

 ایزاز زض ترّرُ ٚ وّؿیٓ وطتٙات احط تطضؾی ، ػّی حؿیٗیط احٕسیأظٔا٘عازٜ،  ٔحٕس ؾیس

 آغاراضی ؾاظ٘س زض ؾٍٙی ٞای زأٙٝ

8 

 ذعضٚٔراؼطات زضیای آب ٘ٛؾا٘ات ضٚقٗ یٛؾفی ٔحٕسضظا

 ؾاذتاضی قىُ زضتغییط آٖ غئٛٔٛضِٚٛغیىی

 چاِٛؼ( تا تزٗ ضٚزذا٘ٝ)ضٚزٞا ٔصة

9 

 قٙاؾی ظٔیٗ تكىیالت ٞیسضٚزیٙأیه ظیاتیاض ٘ٛضی، ٔٙصٛض پطٚیٗ، ٟٔسی احٕسی ػّی ذسیزٝ

 ٔاٞیسقت حٛظٝ

10 

ضظا ظٞتاتیاٖ، حؿٗ ضاٞساضی، غالْ ٔحٕسضظا

 ذؿطٚی

 ٔٙظٛض تٝ ذان ویفیت ٞای قاذص اضظیاتی

 اضاظی پایساضی تطضؾی

11 

ؾٕا٘ٝ ، قٟطاْ تٟطأیاؾسی،  ظٍ٘ٙٝ ٔحٕسػّی

 ٔحٕسی

 زض ٞا ؾٍٙسا٘ٝ ویفیت زض ٞٛاظزٌی تأحیط تطضؾی

 تیٙاِٛز رٙٛتی ی زأٙٝ ٟایِٙسفطٔ

12 
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ؾاظ، ٚیؿی، آضـ وطٔی، ٔزتثی چیت ػثساِىطیٓ

 ظٞطا حاری وطیٕی

 زض آتىٙسی فطؾایف ٔؿتؼس ٔٙاؼك ؾاظی ٔسَ

 ٞای اضظیاتی اظ اؾتفازٜ تا ٚیػ٘اٖ آتطیع حٛظٝ

 وٕی

13 

ػاتسیٙی، ٔحٕس حؿیٗ فتحی، فاؼٕٝ ؾٛظ٘سٜ  ٔٛؾی

 پٛض، ٔیط وأُ حؿیٙی

 تطآٚضز ٚ تٙسی پٟٙٝ زض  GIS فٙاٚضی واضتطز

 آتریع حٛظٜ ضؾٛب تِٛیس ٚ ذان فطؾایف

 ؾفیس زٞىسٜ

14 

 الٚیذ، ٔٙؽمٝ زض ٞا ٌاِی ٔٛضفٛٔتطی تحّیُ فاؼٕٝ اػتٕازی، لاؾٓ ِطؾتا٘یاؾٕاػیّی،  ضظا

 ٔاظ٘سضاٖ اؾتاٖ

15 

 اؾتفازٜ تا ِغعـ ٚلٛع ٔؿتؼس ٘ٛاحی تٙسی پٟٙٝ یٔطیٓ تٛضا٘وطْ،  أیط

 ضیٙٝ( تا ضٚزٞٗ اظ ظٞطا )ٔحٛضGIS اظ

16 

 تىٙیه تاوٕه تفصیّی غئٛٔٛفِٛٛغی ٘مكٝ تٟیٝ پٛضتالط ؾیسٟٔسی

  ٔٙؽمٝ قطلی ترف) GISٚ ٕٞپٛقا٘ی ٞای

 (وط٘س

17 

زاضآتاز، أیس  اؾفٙسیاضی ٟٔطاٖ ٔمصٛزی ، فطیثا

 ضحیٕی

 ؾاَ 10000 زض ظضیثاض زضیاچٟی تغییطات تاظؾاظی

 ٚ یھٌیا ایھٌطزٜ اظ اؾتفازٜ تا ٌصقتٝ

 ضؾٛتكٙاؾی

18 

 ٟٔسی تاظٜ، ظٞطا لطتا٘ی، فط٘ٛـ ػّی ؾاضی
 

 تفىیه زض ؼَٛ ٔماؼغ تغییطات لاتّیت تطضؾی

 ؾطٞا زقت ٔرتّف ٞای قیة

19 

 ذػ تغییطات زض زٚضآ تّٙس أٛاد ٘مف ِطؾتا٘ی لاؾٓ

 ؾفیسضٚز( زِتای لاػسٜ)ؾاحّی

20 

اتٛاِفعُ ، ٔزیس حثیثی ٘ٛذٙساٖپٛض،  فاؼٕی فائعٜ

 یس ضظا حؿیٗ ظازٜ، ؾتٟٙیافط
 

 تعٍ٘اٖ زضیاچٝ تكىیُ تط ٔٛحط ػٛأُ یاتی ٔٙكا

 زاؽ وپٝ ظٖٚ قطق -

21 

ٔطازی، ؾٕیٝ ظٍ٘ٙٝ،  أیط صفاضی ، أیط وطْ ، ػیؿی

 ٔٙیػٜ ذٛارٛ٘س

 واِثسی ضیعی  تط٘أٝ زض غئٛٔٛضفِٛٛغی واضتطز

: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ ضٚؾتایی ٚ قٟطی ٞای ؾىٛ٘تٍاٜ

 اضان قٟط

22 

  ٚ ایطاٖ زض ٞا ؾیؿتٓ غئٛ ٔؽاِؼات قٙاؾی آؾیة آضا٘ی ٔزتثی ٞسائی،  طآتازیٞ ؾؼیس ضحیٕی

 ؾیؿتٓ: ٔٛضز) ٔحیػ پایساضی زض آٖ ظطٚضت

 تیسٌُ( ٚ آضاٖ ی ٔٙؽمٝ زض تّٙس ضیً

23 

 زض  (AHP)ٔطاتثی ؾّؿّٝ تحّیُ ضٚـ واضتطز ؼیثٝ ویا٘ی، فطیسٜ صفاویفوطْ،  أیط

 ٔؽاِؼٝ)پؿٕا٘س زفٗ رایٍاٜ ٔىا٘یاتی

 لیطٚواظضیٗ( قٟطؾتاٖ:ٛضزیٔ

24 

، ا٘ٛض ٔطازی، ٔٛؾی ػثاؾی، ٔحؿٗ ٔمصٛزی،  ٟٔطاٖ

 تطظواض

 تیٙی پیف زض ٔٛضفٛٔتطی ٞای زازٜ ٘مف تطضؾی

 آتریع حٛظٝ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)ؾیالب ٞیسضٌٚطاف

 ٌازض( ضٚزذا٘ٝ

25 
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اتطاٞیٓ ، ٘ازض ؾطٔؿتیزضآتاز،  اؾفٙسیاضی فطیثا

 راٚیس تٟكتی

 واقاٖ پالیای اضاظی ٛقفپ ٘مكٝ تٟیٝ ٚ پایف

 ای ٔاٞٛاضٜ ٞای  زازٜ تا

26 

ؾّیٕا٘ی، ؾیٕا پٛضٞاقٕی، اِٟٝ اوثطی،ض  ٘ػاز حٕیس

 ٔحٕس ٔؼتٕسی ضاز، ٟٔسی صازق ظازٜ قیطاظی

 ضٚـ تٝ ضؾٛب تطآٚضز ٔسَ واضایی اضظیاتی

 تا آتاز وٛقه ظیطحٛظٝ زض ٞیسضٚفیعیىی

 GIS اظ اؾتفازٜ

27 

 اظ اؾتفازٜ تا ضٚا٘اب – تاضـ فطایٙس ؾاظی قثیٝ اؾٕؼیّی ، پسضأْحٕس ضؾتٕی

 آتطیع حٛظٝ ٔٛضزی )ٔؽاِؼٝ HEC-HMS ٔسَ

 وطزاٖ(

28 

 آب ٞای ؼطح ٔحیؽی ظیؿت ٔخثت احطات تطضؾی ػثساِىطیٓ ٚیؿی، پطیؿا پیطا٘یپٛض،  ٔطازی فاؼٕٝ

 تعضي واضٖٚ آتطیع حٛظٜ زض

29 

ION C. ANDRONACHE Hydrogeological and hydrochemical 

changes in the polder Balta Mare a 

Brailei after the anthropogenic 

intervention 

30 

اضان  یٞٛا یآِٛزٌتط  یتٛپٌٛطاف طیتأح یتطضؾ اٖیػثطت ٔحٕستاضٚق، ض٘زثط ظٞطا، وطْ طیأ

 قٟط

31 

تطضؾی ٘مف ظٔیٗ ِغعـ زض قىُ ٌیطی ؾس  ضظا ذٛقطفتاض، ٞارط لسیطی

 اٖ ؼاضْؼثیؼی وطزآتاز قٟطؾت

32 

 اٍِٛی تغییط ٚ ٌیطی قىُ زض ٔٛحط ػٛأُ تطضؾی قطفی ؾیأه

 ِطؾتاٖ  تیطٜ آب ضٚزذا٘ٝ ٔٛضفِٛٛغیىی

33 

 ظیؿت احطات اضظیاتی زض غئٛٔٛضفِٛٛغی ٘مف قطیفی ٔحٕس

 ٔحیؽی

34 

 رعیطٜ غئٛٔٛضفِٛٛغیىی ٚ غئِٛٛغی تٛاٖ تطضؾی آتازی تٟطاْ تٟطٚظ

 تٛضیؿٓ صٙؼت  ٚضی تٟطٜ زض لكٓ

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 صفحه                                                                                                                 دانشکده جغرافیا، مؤسسه جغرافیا، 3191 اردیبهشت      

 

 

 ٞای ؾیاؾی فعا ٚ تٛؾؼٝ اظ ٔٙظط رغطافیای ؾیاؾی ؾاذت

 ضزیف ػٙٛاٖ ٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ

 تط تاویس تا ایطاٖ ضاٞثطزی ٔٙاؾثات تٛؾؼٝ ضقٙٛ اهلل ٘ثی

 التصازی زیپّٕاؾی ٚ غئٛپّیتیه

1 

 حىٕطا٘ی زض ٔؽّٛب رغطافیایی ٔمیاؼ تثییٗ ویا٘ی ٚحیس

 ذٛب

2 

 اضظیاتی اظ اؾتفازٜ تا اؾتطاتػیه ػٕك تٙسی پٟٙٝ افكیٗ وطٔی، ٚظاٖ ذٙزطیفطصسالت،  ٟٔسی

 ٔتغیطٜ چٙس

3 

 حىٕطا٘ی اٍِٛی تسٚاْ ػُّ رغطافیایی تٙیازٞای تفطقی ِكٍطی احؿاٖ

 ایطاٖ زض ٔتٕطوع

4 

 اظ ٌطفتٝ صٛضت ٞای تٙسی زٚضٜ زض ؾیطی ضاؾتی ػٕطاٖ

 غئٛپّیتیىی ػُٕ ٚ ا٘سیكٝ

5 

 ٔمیاؼ ؼطیك اظ فعا ؾیاؾی ٞای ؾاذت تثییٗ شوـی یـاقـاض

 فعایی ٞای

6 

 صٙؼت پایساض تٛؾؼٝ زض زیپّٕاؾی ٘مف ػّیطظا حاری ٔحٕسیضرثی،  آظیتا

 ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٌطزقٍطی

7 

 ٔٙافغ تٝ ٍ٘طـ تا ذعض زضیای حمٛلی ضغیٓ تحّیُ ٘أی حؿٗ ٔحٕس

 ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی حساوخطی

8 

 ٘مف ٚ تطویٝ وكٛض غئٛپِٛیتیىی ػٛأُ تطضؾی فٟٕیی ذأٙٝپٛض، أیط  لاؾٓ ػثاؼ غالْ

 ا.ا.د زفاػی ضاٞثطزٞای زض آٖ

9 

تیطا٘ٛ٘س، ظٞطا پیكٍاٞی فطز. ػعت اهلل  فطزی اتٛشض

 ػعتی

 رٙٛتی ترف زض تٛؾؼٝ ٚ وكٛضی تمؿیٕات ٘ظاْ

 ایطاٖ ِط٘كیٗ ٔٙاؼك

10 

 قٛضای ؽٔزّ ا٘تراتات فعایی اٍِٛی تطضؾی ضٚیا ٟٔسیا٘یتطفطٜ،  آظیتا

 لائٕكٟط، ا٘تراتیٝ حٛظٜ ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ) اؾالٔی

 رٛیثاض( ٚ ؾٛازوٜٛ

11 

 ٚ ٔمیاؼ ٔثٙای تط رغطافیایی ٔؽاِؼات تحَٛ ؾیط ذسیزٝ ٟٕٔا٘سٚؾتٚیؿی،  ٞازی

 رسیس فطارغطافیایی پاضازایٓ ظٟٛض

12 

 تیٍیٔصیة لطٜٔتمی،  افكیٗ
 

 تط تٟطاٖ وال٘كٟط فعای ؾیاؾی ؾاذت ٚاواٚی

 پؿاؾاذتاضٌطایی ی طیٝ٘ظ یپایٝ

13 

 14 ٘كیٗ قیؼٝ لّٕطٚٞای رغطافیایی ٞای ٚیػٌی ٘ازضی ایطد حاتٕی، افكیٗ

 ٞا آؾیة زضواٞف ٔطزْ ٚ٘مف ظِعِٝ تحطاٖ آشضوٕٙس ضظا ػثساِٙاصط٘اری،

 تٟطاٖ(10 ٔٙؽمٝ ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)

15 
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 زض التصازی ٚ فطٍٞٙی،ارتٕاػی تٛؾؼٝ پیأس تطزیا قؼثا٘یقؼثا٘ی،  ذّیُ

 تطوٕٗ( لْٛ تط تىیٝ تا) ایطاٖ الٛاْ یٗت

16 

 ظیؿت ٔحیػ أٙیت  تا تٕطوعٌطایی ٘ؿثت تثییٗ ِٛ صازق ضاز، ؾؼیس ٔطاز واٚیا٘ی

 تٟطاٖ قٟط والٖ زض

17 

 ٚ ایطاٖ ٞیسضٚپّتیىی اذتالفات تطضؾی آتازی صاِح ضیحا٘ٝ

 قطلی ٔطظٞای أٙیت تط آٖ تاحیطات ٚ افغا٘ؿتاٖ

 وكٛض

18 
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 واضتطز ػّْٛ ٚ فٙاٚضی ٞای غئٛا٘فٛضٔاتیه زض تٛؾؼٝ پایساض

٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ  ضزیف ػٙٛاٖ 

اتطاٞیٓ ، ٘ازض ؾطٔؿتیزضآتاز،  فطیثا اؾفٙسیاضی

 راٚیس تٟكتی

واقاٖ  یایپال ی٘مكٝ پٛقف اضاظ ٝیٚ تٟ فیپا

 یا ٔاٞٛاضٜ یٞا  تا زازٜ

1 

پٛض، ٟٔؿا  ضحیٓ ٛحیسذّیُ ِٚیعازٜ وأطاٖ ، ت

 ٘رؿتیٗ ضٚحی

 اظ اؾتفازٜ تا ضؾٛب ٚ فطؾایف پتا٘ؿیُ تطآٚضز

: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ GIS ٔحیػ زض EPM ٔسَ

 چای زٔسَٚ آتطیع حٛظٝ

2 

ٔؼٕاضیاٖ، ؾیٛا تاالؾٛ٘سضاْ، وطیٓ ػثاؾپٛض،  ٞازی

 ٞارط حٕیسی ضاٚضی

 ٔٙاؼك آتریع ٞای حٛظٜ ٞیسضِٚٛغیه تحّیُ

 زض KINEROS2 ٔسَ اظ اؾتفازٜ تا ٌطٔؿیطی

 GIS ٔحیػ

3 

ظٞطا ، ؾاظ اضقه حّیوٍٙطا٘ی،  ٔحّٕسی حٙا٘ٝ

 ، احؿاٖ تٕؿىیؾّیٕا٘ی

 آٔایف ٘مكٝ تٟیٝ ٚ اوِٛٛغیىی تٛاٖ اضظیاتی

 ؾأا٘ٝ اظ اؾتفازٜ تا احٕسی ٌٛزٔغاٖ آتریع

 (GIS) رغطافیایی اؼالػات

4 

 ذّیّی ضظا
 

 اؾتفازٜ تا ؾیٕاٖ واضذا٘ٝ ٞای اِٛزٌی قٙاؾایی

 قٟط زض ASTERٚ   Landsat8 تصاٚیط ظا

 وطٔاٖ

5 

اتطاٞیٓ ، ٘ازض ؾطٔؿتیزضآتاز،  اؾفٙسیاضی فطیثا

 پٙاٜ راٚیس، ؾیسواظٓ ػّٛی تٟكتی

 پایف زض زٚض  اظ  ؾٙزف تىٙیه واضآیی اضظیاتی

 واقاٖ پالیای ٕ٘ىی زضیاچٝ

6 

 
Masoud Minaei, Wolfgang Kainz, Seyed 

Ali Hosseini, Seyed Mohammad Hoseini  

 

Providing Agricultural Cadastral 

Maps Using Geographic Object Based 

Image Analysis and GIS in Different 

Agricultural Lands 

7 

 فطیس ٔحٕس

 
 

 تط ٔثتٙی UIS اؼالػات پایٍاٜ تٟیٙٝ واضتطز

GIS  ٝتصٕیٓ پكتیثاٖ ؾیؿتٓ ػٙٛاٖ ت 

 ( طتاتّؿ قٟطزاضی:  ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ)ٌیطی

8 

 ؼثمٝ تطاؾاؼ وطزؾتاٖ اؾتاٖ الّیٕی تٙسی پٟٙٝ ػّی حٙفی آتازی، تٟطاْ تٟطٚظ

 اؼالػات ؾیؿتٓ اظ اؾتفازٜ تا زٔاضتٗ تٙسی

 رغطافیایی

9 

، ٞسایت ظازٜ یتم ٛبیاویرایی،  ، ٟٔسیواظٓ ضٍ٘عٖ

 زقت پا

 تؼییٗ زض رغطافیایی اؼالػات ؾیؿتٓ ٘مف

 ٚ تٛپرا٘ٝ یٍاٟ٘ای اؾتمطاض ٔؿتؼس ٔٙاؼك

 Fuzzy AHP Fuzzy ضٚـ تا ٔٛقىی،

TOPSIS,  اؾتاٖ رطلٛیٝ ٔٙؽمٝ ٔا٘ٛض زض 

 اصفٟاٖ

10 
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فطظاز ذطؾٙسی،  ذساتركی،  ، ػّیؾیسػّی إِسضؾی

 ؾؼیسٜ شاوطی، ظٞطا لاؾٕی 

 تا اصفٟاٖ 8 ٔٙؽمٝ زض پاضویًٙ احساث ٔىا٘یاتی

 فاظی ٚ AHP ضٚقٟای

11 

 ضٚز ی حاقیٝ ضٚؾتاٞای فیعیىی ی ؾؼٝتٛ اٍِٛی لط٘زیه پطٚیع ظیاییاٖ، ػثسإِزیس

 ی ٔحسٚزٜ زض ٌطٌاٖ ضٚز: ٔؽاِؼٝ ٔٛضز ی ٔٙؽمٝ)

 ویّٛٔتطی( 10 حطیٓ ٚ زٞا٘ٝ اظ ویّٛٔتطی 30

12 

 
Masoud Minaei, Wolfgang Kainz, Seyed 

Ali Hosseini, Seyed Mohammad Hoseini  

 

Urban Growth and Dynamics in the 

East of Gorganrood Watershed - 1972 

to 2014 

13 
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 ٔراؼطات ٔحیؽی ٚ واٞف آؾیة پصیطی

٘ٛیؿٙسٌاٖ/  ٘ٛیؿٙسٜ  ضزیف ػٙٛاٖ 

 ای زأٙٝ حطوات تكسیس زض ظِعِٝ تعضٌای احطات تاِی لٟطٚزی ٔٙیػٜ

 ایطاٖ زض

1 

 آؾیة واٞف ضاؾتای زض ٚ٘ساٖقٟط ٞای ؾطٔایٝ ِؿثٛئی، ضتاتٝ زضؾتىاض ٌُ ذیّی ظازٜ ضٔعاٖ ٟٔسی

 ؼثیؼی تالیای تطاتط زض آٚضی تاب اضتماء ٚ پصیطی

2 

واظٓ ضٍ٘عٖ، ٔزیس ٚظیفٝ زٚؾت، آرٛزا٘ی،  ؾٕیٝ

 ػّی ػثساِرا٘ی

 آؾیة واٞف زض زٚض اظ ؾٙزف فٙاٚضی واتطز

 غطب رٙٛب ٚ غطب  زض غثاض ٚ ٌطز پسیسٜ پصیطی

 ایطاٖ

3 

 ظٔیٗ ٚ ضیعـؾًٙ ظٔیٙی  طٜٔراؼ تطضؾی ؾپیسٜ ایٕٙیأیٙی،  ٔصؽفی

 ٔطاغٝ قٟطؾتاٖ  زض تٛپطاق آق زأٙٝ ِغعـ

4 

 اتطاٞیٓ تٟكتیػاتسیٙی، ٔحٕس حؿیٗ فتحی،  ٔٛؾی

 راٚیس

 تا ِغعـ ظٔیٗ ٚلٛع ذؽط پتا٘ؿیُ تٙسی پٟٙٝ

 ضٚزذا٘ٝ حٛظٝ: ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ) فاظی ٔٙؽك ٔسَ

 چای( لٛضی

5 

 زوتط ٟٔسی ظاضع 

 

ٔحسٚزٜ تٛؾؼٝ تطضؾی ذؽط ٚ ضیؿه ظِعِٝ زض 

 قٕاِغطب قٟط تٟطاٖ زض پٟٙٝ ٌؿُ قٕاَ تٟطاٖ

6 

 ی، ؾیس ػّی چاٚقیاٖ، قیٕاتاِ یلٟطٚز ػٜیٔٙ

 قطیؼت، آضٔاٖ ٘صیطی

 ٔسیطیت زض ضاٞىاضی ؾؽحی، ضٚا٘اب آٚضی رٕغ

 اؾالٔكٟط( ٔؽاِؼٝ ٔٛضز ی ٔحسٚزٜ)ؾیالب

7 

 ٞیسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغیىی ٞای ٚیػٌی اضظیاتی صفاض، اوثط ٟٔطرٛ، ایٕاٖ وطیٕی تٙی ٔؼصٛٔٝ

 ٔٙظٛض تٝ ٌیالٖ اؾتاٖ ضٚز فیطٜ آتطیع حٛظٝ

 ؾیُ ٔراؼطٜ پایف

8 

 ٔسَ تىاضٌیطی تا ٞیسضِٚٛغیىی ؾاظی ٔسَ ػاضفٝ قؼثا٘ی ػطالیاقتطی،  ٘فیؿٝ

 تط تاویس تا OC Hydrograph  ٚ TR-55ٞای

 أأٝ( حٛظٝ) ٔحیؽی ٔراؼطات

9 

 ظیؿت أٙیت تؼازَ زض الّیٕی ٔراؼطات ٘مف ٔحٕس حؿٗ ٘أیزاالیی،  حٕیسٜ

 یرثٙساٖ( ٔٛضزی ٔؽاِؼٝ)ٔحیؽی

10 

ِیّی ایعزی تٛاظغ،  ، ظٞطاؾیس رؼفط حؿیٙی زٚؾت

 ویاٖ

 صحٙٝ قٟطؾتاٖ ذیعی ِطظٜ پتا٘ؿیُ اضظیاتی

 لؽؼی ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا( وطٔا٘كاٜ ذاٚض)

11 
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اؾتازوالیٝ، حؿٗ ٔؽیؼی ٍِٙطٚزی،  ٔحٕسی أیٗ

 ظازٜحٕیسٜ پّٟٛاٖ

 اٍِٛٞای ارتٕاػی پایساضی ؾٙزف ٚ تطضؾی

 تالیا اظ پؽ ٔزسز اؾىاٖ ٔرتّف

12 

 آتطیع حٛظٝ زض ؾیالب تحّیُ ٚ تزعیٝ ٚ تطضؾی زضآتاز، ظٞطاصٕسی اؾفٙسیاضی فطیثا

 ذیاٚچای ضٚزذا٘ٝ

13 

، ؾحط 2، ٔػٌاٖ یٛؾفی، ٔطیٓ وطیٓچپی،  وأطاٖ

ٔحٕسی ٔؽّك، ٟٔٛـ  ذؿطٚی، ؾحط ظ٘سی، احٕس

 ٕسیٔطٚتی، ذثات اح

 آٔٛظاٖ زا٘ف ٚ زا٘كزٛیاٖ ٔترصصیٗ، ضٚیىطز

 ؼثیؼی ٔراؼطات تٙسی ضتثٝ تٝ

14 

، پا٘تٝ آ اتٛشضیپٙاٜ،  حك ، یؼمٛب ؾؼیس وأیاتی

 ٔحؿٗ حؿیٙی

 تٛؾؼٝ تط( ظِعِٝ) ؼثیؼی ٔراؼطات ٘مف تطضؾی

 حطیٓ زض ؾاظ ٚ ؾاذت ٌؿتطـ ٚ فیعیىی

 تثطیع وال٘كٟط

15 

ی، ٞازی حیسضیاٖ، ػثساِطظا واتّ حؿٗ ٔحٕس

  ؼٟٕاؾثی ٘ػاز، ٔطیٓ ٔٙتظطی ؾا٘یزی

 زض ظیطظٔیٙی آب ؾؽح افت ٔحیؽی ٔراؼطات

 اضزتیُ زقت

16 

 تٛؾؼٝ وٙٙسٜ ٔحسٚز غئٛٔٛضفِٛٛغیه ٔراؼطات ٘زفی،ا ِٟاْ ضٕٞٙا اؾٕاػیُ

 ایالْ قٟط فیعیىی

17 

 

 
 


