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هدفمند نمودن تخصيص اعتبارات احداث سدهاي سنگي -مالتي در مهندسیي ببخيیزداري بیا اسیت اده

11-1

ازسيستم تصميمگيري چند معياره





خديجه ترک؛ هیراد عبقری؛ مهشید سوری

امکان سنجي نواحي مستعد كشت زع ران در استان اص هان بر اساس مدل نسبت دهي

12-11

زهره رجبی؛ حسنعلی غیور؛ محمدباقر بهیار؛ امیر گندمكار؛ ويكتوريا عزتیان

21-12

روند وردايي بسامد رخداد بارشهاي سنگين در ايران زمين
محمد دارند

دست يابي به چشمه توفانهاي گردو غبار به كمک مدلهاي عددي :معرفي رويکیردي بیراي پیي بينیي

21-21

توفانهاي گردوغبار
محمدرضا محمدپور پنچاه؛ حسین ملكوتی؛ سمیرا باباحسینی



كاربرد مدل تركيبي فربيند تحليل شبکه و منطق فازي در پهنهبندي حساسيت وقوع زمين لغزش (مطالعیه

82-21

موردي :حوضه ببريز چلي چاي)



حسین نظم فر؛ ابراهیم بهشتی

كاربرد مدل فازي در برنامه ريزي كاربري زمين جهت توسعه شهري با هدف ح اظت از اكوسيستم طبيعي

22-82

(مطالعه موردي :منطقه ح اظتشده بختگان)





امیر كرم؛ فريده صفاكیش؛ طیبه كیانی

بررسي اثر تغييرات اقليمي و كاربري ارضي بر سيالب در شمال ايران (حوضه مادرسو)

101-22

داريوش رحیمی

بررسي توانمنديهاي گردشگري شهر ساحلي بوشهر بر اساس مدل سوات و تاپسيس

110-101

محسن سقائی؛ غالمرضا امینی نژاد؛ غالمرضا صبوحی

ارزيابي و رتبهبندي دهستانهاي مستعد توسعه كشاورزي (مورد :شهرستان كرمانشاه)

128-111

كيومرث زرافشاني؛ فاطمه مرام؛ علي اصغر ميرک زاده؛ امجد ملکي



بازسازي بي

از يک قرن كمينه دماي ماهانه نيمه سرد سال از روي حلقه هاي درختي بلوط ايراني

181-121

) (Quercus persicaدر جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي منطقه دنا)
سعيد موحدي



تبيين رابطه بين توسعه يافتگي سرزمين با سازه هاي انساني مسیتقر در فایاي جغرافيیايي بیا تاكيید بیر

128-181

جغرافياي انتقادي و انسانگرا (مطالعه موردي :ايران)
رضا الهويردي زاده؛ زهرا احمدي پور؛ مهدي كريمي؛ عبداهلل ص ري



ارائه الگوي اصالحي -تکميلي برنامههاي ببخيزداري به منظور كاه

رسوبدهي در حوزه ببخيز ه تیان

122-121

ت رش
حشمت اله بقارضي؛ علي اكبر داوودي راد؛ مهدي مرديان؛ رضا بيات



پهنه بندي خطر سيل در مراكز انساني و اقتصادي استان خراسان جنوبي با است اده از منطق فازي

118-122

حسين مختاري هشي؛ داريوش رحيمي



شناسايي اثر تغييرات دمايي فصل زمستان بر فراواني و شدت مراكز چرخندها در مديترانه
تيمور عليزاده؛ قاسم عزيزي؛ عليرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخالق

111-111

