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Determining the most
suitable soil line
vegetation indices to
detach ecotone
boundaries in arid
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فصلنامه علو م و تحقیقات محیط زیست

RS/GIS
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مرحله
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پهنهبندی خطر آتش سوزی مراتع و
جنگلها با استفاده از  GISو مدل
AHP

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان
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4
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(مطالعه موردی :پارك ملی بمو)
بررسی تغییرات شاخص های سطح
خاك و ویژگی های عملکردی مرتع

اكوسیستمهای طبیعی ایران

1

4
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در اثرشدت چرا و شخم اراضی
Floristic Study of Iran-o
Turanian Forest in Fars
Province (Case Study: Bonab
Forest Ecosystem in
)Arsanjan City

International Journal of Plant
Science and Ecology

Evaluating the Classical
Statistical Methods and

International Journal of Plant
Science and Ecology
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Gradient Analysis of SoilVegetative Cover
Interrelationships (Case
Study: Steppe Pastures in
Arsanjan County-Fars
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رابطه تولید علوفه گونه های

Artemisia sieberi،Scariola
با  Stipa atrisetaو orientalis

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان

متغیرهای اقلیمی در مراتع امید آباد

نامه

زمستان 1398

پذیرش
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برآورد تولید با استفاده از بارندگی
درمراتع استپی استان یزد(مطالعه

مجله اكوفیزیولوژی گیاهی
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1399

3

موردی :مراتع صدرآباد ندوشن -یزد)

Investigation of Climatic
Parameters Affecting
Annual Forage
Production in BidAlam
Rangeland, Abadeh, Fars
Province, Iran

Journal of Rangeland Science
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ب – مقاالت چاپ شده در همایشها
نام همایش

کنگره بین المللی ساالنه بافته
های نوین در علوم کشاورزی،
منابع طبیعی ،محیط زیست و
گردشگری

عنوان مقاله

محل برگزاری

سال برگزاری

بررسی میزان آگاه ی و شناخت دبیران و
دانش آموزان د ر خصوص لزو م حفظ و احیا
منابع طبیعی و محیط

تهران

1398

زیست)مطالعه موردی :دبیرستانهای دخترانه
نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیرا ز(
پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی شهرستان

ششمین کنفرانس ملی مدیریت
منابع آب ایران

پاسارگاد از نظر آبیاری با استفاده از روش
های زمین آمار و طبقه بندی دانشگاه
کالیفرنیا

دانشگاه کردستان

1395

برآورد تولید با استفاده از بارندگی در مراتع
اولین همایش ملی منابع طبیعی و

استپی صدر آباد ندوشن یزد

دانشگاه شهرکرد

1395

توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
ارزیابی روشهای زمینآمار در تهیهی نقشهی

سومین همایش سراسری

تغییرات مقادیر THآبهای زیرزمینی (مطالعه

موسسه آموزش

کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

ی موردی :شهرستان پاسارگاد استان فارس)

عالی مهر اروند

1394

بررسی و مقایسه ی روشهای درونیابی
جهت تهیه ی نقشه ی نفوذپذیری سطحی با

سومین همایش سراسری

استفاده از تخمینگرهای زمین آمار و GIS

کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

در دشت مبارکآباد شهرستان پاسارگاد-

موسسه آموزش
1394
عالی مهر اروند

استان فارس

مرکز پژوهشی
سومین کنفرانس بین المللی
دستاوردهای نوین در علوم
مهندسی و پایه

ارزیابی روش های زمین آمار در پهنه بندی
کیفی مقادیر کربنات در منابع آب-های
زیرزمینی (مطالعه ی موردی :شهرستان
پاسارگاد استان فارس)

زمین کاو با
همکاری انجمن

1394

علوم مهندسی
لندن

نخستین همایش ملی جهاد
اقتصادی در عرصه کشاورزی و

مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از
RS/GISمطالعه موردی  :منطقه منشاد
استان یزد

ایران  -قم

1390

منابع طبیعی
Spatial Statistics
Conference

Multivariate Analysis of
Rangeland Vegetation in
Relation to Edaphical and
Physiographical Factors

كشور هلند
دانشگاه

Twente

1390

شانزدهمین کنفرانس سراسری و
چهارمین کنفرانس بین المللی
زیست شناسی ایران – دانشگاه

مطالعه فلورستیکی رویشگاه جنگل ایران

مشهد – دانشگاه

تورانی در استان فارس

فردوسی

1389

فردوسی مشهد
دومین کنفرانس ملی مرتع و
مرتعداری – دانشکده منابع طبیعی

مبانی مدلسازی در مرتع

تهران – دانشگاه

1380

تهران

دانشگاه تهران

طرحهاي پژوهشي:
ردیف

1

عنوان طرح پژوهشی

مرجع تصویب

بررسی مقدماتی خانواده

معاونت پژوهشی

گیاهی كاسنی در استان

دانشگاه آزاد اسالمی

فارس

واحد ارسنجان

بررسی امکان تلفیق سامانه
2

اطالعات جغرافیایی با
تکنیکهای آمار چند متغیره
در تفکیک مرز جوامع گیاهی

اعتبار طرح (میلیون ریال)

پانزده میلیون ریال

سال پایان پژوهش

1382

معاونت پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی

شصت میلیون ریال

واحد ارسنجان
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