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 )آبخیزداری و توسعه پایدار(

 دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  18و   17سه شنبه و چهارشنبه 

 17/12/1400شنبه  (، سه30:18الی   30:16ساعت ):  1پانل  

 https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-4 لینک دسترسی:

 09187207573، شماره تماس:  هوئیمهندس مهین کله: سرکار خانم  1مسئول هماهنگی پانل  

                کاویان  لهعطاارئیس پانل: دکتر  

 اعضاء کمیته علمی پانل: دکتر لیال غالمی، دکتر مجید محمدی، دکتر سعید نجفی                    

 ردیف  عنوان سخنرانی  سخنران 

 1 پذیری سازندهای آسماری و گچساران بررسی فرسایش بهرام میر دریکوند 

 2 ی آبخیز کلوچه حوزهتوجهی به مرزهای طبیعی در مهار فرسایش خندقی در  تأثیر بی امید رحمتی

پور سید مسعود سلیمان  3 زمانی در کنترل فرسایش خندقی و توسعه پایدار حوزه آبخیز میشان استان فارس - اهمیت پایگاه داده مکانی 

 4 بررسی روند تحوالت جمعیتی روستاهای در معرض فرسایش آبکندی مطالعه موردی: منطقه عورکی، شهرستان چابهار  حمیدرضا باغیانی 

 5 یابی مکان سدهای اصالحی و اثر آن در کاهش آورد رسوب ارائه یک الگوی پژوهشی جهت بهینه راضیه فروزان بروجنی 

 6 های فرسایش و رسوب بندی و بررسی انواع مدل مروری بر طبقه  سید حمیدرضا میرقادری 

 MPSIAC 7آبخیز آغاچای استان اردبیل با استفاده از مدل  برآورد فرسایش و رسوب حوزه مرتضی عیوضی

 8 آباد های آبخیزداری اجراشده بر کاهش فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله شهرستان خرمارزیابی اثرات طرح ابراهیم کریمی سنگچینی

 9 برآورد نفوذپذیری بندی رسوب، روشی حائز اهمیت در  دانه محسن فرزین 

 10 پذیری خاک های تعیین فرسایشمروری بر روش زهرا گرامی 

 11 های آبخیز اهمیت بانک بذر رسوب در مدیریت حوزه محسن فرزین 

 12 دوست بهبود فرآیند نفوذ آب در خاک با کاربرد مواد افزودنی آب رضوان طالب نژاد 

 13 آبی خاک، مطالعه موردی: منطقه زاگرس شمالی بررسی و تهیه نقشه فرسایش  محمد طهمورث 

 14 بندی فرسایش پذیری های ژئومورفولوژیک و ابعاد فراکتال شبکه زهکشی در اولویتکاربرد ویژگی مژده محمدی خشوئی 

 15 در برآورد رطوبت سطحی خاک در حوزة آبخیز گاودره کردستان  PSMIکارایی شاخص   صالح الدین زاهدی 

 16 در حوزة آبخیز گاودره کردستان  8های لندستپایش تغییرات رطوبت سطحی خاک با استفاده از داده صالح الدین زاهدی 

 17 سالی در منطقه سیستان بررسی عوامل ایجاد خشک  مهناز کیانی مجد 

 SDI 18سالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص خشکبررسی  نسرین بیرانوند 

 19 سالی هواشناسی و هیدرولوژیک در حوزه آبخیز اسکندری بررسی روند خشک  نرگس بهرامی دمنه 

 20 سالی و تالش برای مدیریت وضعیت فعلی خشک مریم سادات جعفرزاده 

 صدیقه ابراهیمیان 
های استان لرستان در راستای مدیریت منابع آب و  (  ایستگاهSPI,PNI.ZSI,CZIسالی هواشناسی )های خشک ارزیابی شاخص

 ی پایدار توسعه
21 

 SPEI 22و  SPIهای خشکسالی استفاده از رویکرد فازی در سنجش سالمت حوزه آبخیز با بکارگیری شاخص پیام ابراهیمی 

 23 جغرافیایی بندی بهمن با استفاده از سیستم اطالعات پهنه مصیب فرج الهی 

 RF 24های شهرستان لردگان با استفاده از مدل سوزی در جنگلسازی مکانی خطر وقوع آتشمدل صالح یوسفی 

 صالح یوسفی 
سازی یادگیری ماشین )منطقه بندی عوامل مؤثر بر زمین لغزش در استان چهار محال و بختیاری با استفاده از مدلاولویت

 آب صمصامی( مطالعاتی: حوزه آبخیز دو 
25 

 26 های طبیعی با توجه به اهداف توسعه پایدار سازگانسوزی بر بومپیامدهای آتش محبوبه کیانی هرچگانی 
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، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17  
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 (Watershed Management & Sustainable Development) 
امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران  16 مقاالت پوستریجدول برنامه ارائه 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار(

 دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  18و   17سه شنبه و چهارشنبه 

 1400/ 17/12شنبه  (، سه30:20الی   30:18ساعت ):  2پانل  

 https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-5 لینک دسترسی:

 09177051855: سرکار خانم دکتر سهیال پویان، شماره تماس:  2مسئول هماهنگی پانل  

 رئیس پانل: دکتر مرتضی بهزادفر                     

 دکتر محبوبه کیانی هرچگانیاعضاء کمیته علمی پانل: دکتر زینب حزباوی، دکتر عاطفه جعفرپور،    

 ردیف  عنوان سخنرانی  سخنران 

 1 مورفومتری های آبخیز با استفاده از آنالیز بندی زیرحوزهاولویت منظر محمودی 
 2 دبی پیک آبخیز خرکت مشهد  های تلفیقی تجربی در جهت انتخاب روش مناسب برآوردرزیابی روشا صدیقه ابراهیمیان 

 منا مسعودی 
های هیدرولوژی و هواشناسی )مطالعه موردی: ایستگاه لردگان  بینی جریان رودخانه بر اساس دادههای عصبی در پیش کاربرد شبکه

 محال بختیاری(  در استان چهار
3 

 4 های فیزیوگرافی حوضه بر روی خصوصیات جریان سطحی و رسوب معلقاثر ویژگی بهرام میر دریکوند 

نژاد عطیه شهامتی  5 های وضعیت سالمت جنگل در حوزه آبخیز جنگلی ماسوله ارزش 

پور مسعود حسین  6 های ماهواره راداری )مطالعه موردی: سد سفیدرود( دادههای اطراف به کمک جایی بدنه سد و زمینبررسی جابه 

 7 ی ارزیابی سالمت آبخیز هاشاخصها و تحلیلی بر مؤلفه جمال مصفایی 

مقدم احسان شریفی  8 غذا در پایداری آبخیز-انرژی- بست آباهمیت رویکرد هم 

سید حمیدرضا  

 میرقادری 
 9 سازگان باغات بادام دیم راهی در جهت پایداری بومبازده به زارهای کمپروژه آبخیزداری تبدیل دیم

نجمه دهقانی  

 فیروزآبادی 
 10 اثر بخشی بند خاکی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی )مطالعه موردی بند خاکی ارنان یزد( 

 11 رودخانه سیالخور( تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سالمت و پایداری حوضه )مطالعه موردی:  زهرا ناصریان اصل 

 12 ها در آبخیزداری های آنها و قابلیتمعرفی عملکرد هیدرولوژیک تاالب مهناز سرخ قلعه 

 13 های زیرزمینی و تالش جهت کاهش آن: مطالعه مروری بررسی علل آلودگی آب طاهره کاظمیان راد 

 14 سندی -پایداری حوزه های آبخیز ناحیه رویشی صحرابررسی نقش گیاهان بومی رملک و کنار در حفظ  سعید بهزادی فرد 

 15 بررسی عوامل تأثیرگذار بر زراعت چوب در ایران  جالل فتوت 

 16 تولید مدل ارتفاعی رقومی با کاربرد فن تداخل سنجی تفاضلی راداری محمد معظمی 

 17 های آبخیزداریاجرای طرحبرداران به مشارکت در تحلیل عوامل موثر بر تمایل بهره  اصغر فرج اللهی 

 18 های آبخیز ای برای حفاظت و پایش پوشش گیاهی حوزهای به عنوان شیوههای پراکنش گونهبررسی مدل سعیده غفوری 

 فاطمه محمدزاده
 های کیفی ملی و جهانی  ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شبکه توزیع آب شرب  با شاخص

 تان( جسب )مطالعه موردی: شهر  
19 

 20 سازی آب دریا در کشورهای خاورمیانه های نوین تکنولوژی شیرینمروری بر روش فاطمه محمدزاده

مژده  

خشوئی محمدی  
 21 2020تا  1975بررسی توسعه شهری شیراز در بازه زمانی سال های 

 ابوالفضل کریمی 
های آبخیزداری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز قشالق  طرحبررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در شناسایی، سنجش و مدیریت 

 استان فارس(  - صفاشهر
22 

 23 ( 1384- 1394های پایداری حوزه آبخیز در اسناد باالدستی آب بازه زمانی )رانی آب با شاخصهای حکم مطالعه تطبیقی شاخص اکبر زارع شاه آبادی 

 24 اصالحی احداث شده در حوزه آبخیز باالدست مناطق شهری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه( ارزیابی  اثرات هیدرولوژیک بندهای   رضا قضاوی 

 25 در تخمین عملکرد گندم رقم الوند  CropSystارزیابی مدل  هما رزمخواه 
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 26 های سنجش از دور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه بالوخلوچای اردبیل با استفاده از داده مرتضی عیوضی

ابراهیم یوسفی  

 مبرهن
 27 بررسی کیفیت آب شرب حوزة آبخیز محمدآباد با استفاده از دیاگرام شولر 

 28 ارزیابی سالمت و پایداری حوزه آبخیز باقران بیرجند  جواد چزگی 

 29 اهمیت بندسار در احیاء پوشش گیاهی و توسعه پایدار در مناطق خشک  معصومه سبزی 

 30 ( AHPبندی معیارهای تاثیرگذار در مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )شناسایی و اولویت  محمد رستمی خلج 

 31 رانی آبخیزداری، راهبردی برای همسو شدن با توسعه پایدار جهانی حکم ابراهیم فرمانده 

 32 درختی استفاده از روشبررسی افت انرژی در سرریزهای گابیونی با   رضا مبین

 33 های ارزیابی آسیب پذیری آبخوان با مرور مطالعات دهه اخیر در کاربرد  یادگیری ماشین ی انتقادی روشمقایسه رضا جاللی 

 34 ها مبانی دینی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با هدررفت و آلودگی آب مهدی عرفانیان 

الری معصومه   35 گیری چندمعیاره های تصمیمبندی اقدامات اصالحی با تلفیق مدلاولویت 

وحیده مرادزاده  

 قوجه بیگلو 
 36 رسوبی آبخیز سامیان، اردبیل - ارزیابی آشفتگی هیدرولوژی

 37 استفاده از روش  نسبت فراوانی گرگانرود با - پذیری آبخوان ساحلی قره سومنظور ارزیابی آسیباصالح مدل گالدیت به مژگان بردبار 

 38 تاثیر عملیات آبخیزداری بر روی خاک، پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عاطفه فرائی 

 39 تحلیل ارتباط سرمایه اجتماعی با مشارکت روستاییان در اجرای طرح آبخیزداری سد قشالق سنندج  اصغر فرج اللهی 

احمد فتاحی  

 اردکانی 
 40 برآورد ارزش آب آشامیدنی سالم در شهرستان شیراز در راستای امنیت پایدار 

زهره ابراهیمی  

 خوسفی 
 41 کندال -ی سطح آبدار تاالب جازموریان با استفاده از آزمون منتحلیل روند تغییرات ماهانه، فصلی و ساالنه
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 (Watershed Management & Sustainable Development) 
امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران  16 مقاالت پوستریجدول برنامه ارائه 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار(

 دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  18و   17سه شنبه و چهارشنبه 

 18/12/1400(، چهارشنبه  00:11الی    30:9ساعت ):  3پانل  

 https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-3 لینک دسترسی:

 09147107791: سرکار خانم مهندس خدیجه حاجی، شماره تماس:  3مسئول هماهنگی پانل  

 دالواحد خالدی درویشان    رئیس پانل: دکتر عب

 ، دکتر صالح یوسفی                   خیرفام   مژده محمدی، دکترحسین  دکتراعضاء کمیته علمی پانل:    

 ردیف  عنوان سخنرانی  سخنران 

 1 1398طرح آبخیزداری و مدیریت سیالب شهری با تاکید بر سیل شهر شیراز سال  پرویز گرشاسبی

 پرویز گرشاسبی
  98داد سیل سال تاکید بر رخلزوم مدیریت ریسک سیل در کشور جهت امنیت و توسعه پایدار حوزه های آبخیز کشور با 

- 1397 
2 

 حسین صادقی مزیدی 
درحوضه سیج و آل مشهد در راستای مدیریت   SCSو  GIS گیر به کمک نرم افزارخیز وسیلهای سیلبررسی عرصه

 رواناب سطحی 
3 

 4 ایستگاه کوثر های شیمیایی خاک و میزان کربن آلی در  تأثیر بلندمدت پخش سیالب بر ویژگی محمد جواد روستا 

 5 آبخیز دریاچه نمک های حداکثر سیالب در حوزهتحلیل روند دبی محمد طاوسی 

 6 و تحلیل عوامل موثر در میزان خسارات  1398بررسی وقایع سیل رودخانه  قشالق در فروردین  فرنوش محمدی 

 7 مدیریت سیالب مروری بر کاربرد سیستم اطالعاتی و سنجش از دور در  مهدی مالزاده 

 پور فاطمه عوض
سیاه در حوزه آبخیز  ای )مطالعه موردی: رودخانه چمبینی جریان رودخانهسازی و پیشدر شبیه IHACRESارزیابی مدل  

 استان کهگیلویه و بویر احمد(   -خیرآباد
8 

 9 ی ایران های آبخیز شهرهای برآورد رواناب شهری در حوزهمروری بر مدل نجمه دهقانی فیروزآبادی

 10 بررسی اثر سدهای اصالحی بر کاهش دبی اوج سیالب )مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری اصفهان(  جزی مهرنوش هادیان

 11 یزد -بررسی عملکرد سدهای اصالحی در کنترل رسوب و  استحصال آب از سیالب در حوزه آبخیز پیشکوه مهتاب علیمرادی 

 12 فراوانی و هایتوگراف بارش در سطح حوضه شهری )مطالعه موردی: شهر ساری(  –مدت  –های شدت بررسی منحنی مصطفی آقاجانی شهابی 

 13 بررسی اقدامات مدیریت بحران سیالب و تاثیرات آن بر جوامع محلی روستاهای شهرستان طالقان استان البرز  اردشیر مصباح 

 MIKE21 14بندی تراز بستر تاالب بین المللی انزلی با استفاده از مدل هیدرودینامیک پهنه معصومه شهبازی 

 15 در حوضه درونگر  GISارزیابی حساسیت در برابر سیالب با استفاده از پارامترهای ریخت سنجی و  عرفان محمودی

 16 اناب تولیدی در آبخیز ریمله، استان لرستان های آبخیزداری بر کاهش روبررسی تأثیر اجرای طرح ابراهیم کریمی سنگچینی

 17 ( در راستای امنیت پایدار حوضه IPFای ) های حداکثر لحظه های آماری در برآورد جریانهای تجربی و توزیعکاربرد روش دانیال صیاد

 18 ورودی به مخزن سد جیرفت بررسی روند تغییرات ساالنه و ماهانه و همبستگی بارش و رواناب  شاهی راویز فرشته حسن 

 19 خواه استبرق جهت افزایش نفوذ آب در فضای سبز مدیریت سیالب شهری با استفاده از گونه بومی کم آب مرضیه رضایی 

 20 در حوضه مارون  ArcCN-Runoff( با استفاده از ابزار RD( و ارتفاع رواناب )CNتهیه نقشه شماره منحنی ) اصل محمدامین کیانی

 21 بررسی مغروق شدگی سدهای اصالحی آبخیزداری هنگام عبور سیالب در حوزه آبخیز سانیچ  زهرا رضائی 

 22 شیراز   قرآن دروازه زی در حوضه آبر 1398 نیفرورد 5روز های رگبار سیل آسای ویژگی فروغ گل کار 

 

https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400

