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همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران)آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی( ول برنامه ارائه مقاالت پوستری هفدهمینجد  

دانشگاه جیرفت -1401اسفند  10و  9سه شنبه و چهارشنبه   

 پانل 1: ساعت )15:00 الی 16:30(، سه شنبه 1401/12/9

09187398274 : ، شماره تماسسرکار خانم مهندس سارا پرویزی: 1مسئول هماهنگی پانل   

  ود عرب خدریمحم : دکتر1پانل  رئیس

محمودلیسودابه قرهعاطفه جعفرپور، دکتر جمال مصفایی، دکتر اعضا پانل: دکتر  

مقاله 41مقاالت پوستری:  1پانل   

 ارائه دهنده عنوان پوستر
کد 

 مقاله

 1011 رضاآبادآذر رسولی  های آبخیز استان یزدبررسی دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب در حوزه

 1018 دینعطیه امین برآورد ساالنه و ماهانه بیالن آب با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین )مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاالب جازموریان(

 1019 سیدحمیدرضا صادقی روندی تغییرات غلظت رسوب معلق با پوشش گیاهی، بارش و دبی در حوزه آبخیز پنجاب، استان مازندرانهم

 1020 سارا پرویزی برآورد رسوب معلق با استفاده از سنجش از راه دور

 1021 جمال مصفایی رودهای حوضه گرگانگرفتگیتحلیل علل ایجاد سیل و آب

 1024 نژادنریمان خمسه جغرافیایی خیزی حوضه آبخیز شهرچای ارومیه با استفاده از سیستم اطالعاتبندی خطر سیلپهنه

 1037 مریم مفیدنژاد های جنوب شهرستان لنگرودبندان( به منظور حفاظت خاک محدوده آبPoaceaeهایی از خانواده گندمیان )گونهمعرفی 

 1041 مجتبی محمدی (آبخیز اسفندک مطالعه موردی حوزه) RUSLE برآورد توزیعی مکانی فرسایش خاک با استفاده از مدل

 1045 وندزینب حاجی زاده آدینه های آزمایشگاهیگیاهی در کرتتأثیرپذیری تولید رواناب از پوشش 

 1055 مقدمبیژن خلیلی کنندگی مالچ زیستیهای روان بر کارایی تثبیتاثرات رطوبت اولیه ماسه

 1057 مقدمبیژن خلیلی بررسی اثر مدیریت اراضی بر حساسیت اراضی به تخریب در منطقه حفاظت شیدا شهرکرد

 1058 آتنا ساالر های سیستاندر مخازن چاه نیمه 2-آ با استفاده ازتصاویر سری زمانی سنتیل-کلروفیل برآورد میزان
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 1059 راضیه فروزان بروجنی بررسی منحنی سنجه رسوب مربوط به دوران خشکسالی و ترسالی  )مطالعه موردی حوزه آبخیز فارسان(

 1061 پورسید مسعود سلیمان در حوزه آبخیز ماهورمیالتی استان فارس  هابرآورد فرسایش خاک ناشی از ایجاد و گسترش خندق

 1072 رودیالهه شیخ سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزیدر شبیه SWATارزیابی مدل 

 1074 امید رحمتی ن کردستانکلوچه استا ها و محاسبه حجم هدررفت خاک ساالنه  ناشی از فرسایش خندقی در حوزه  آبخیزگیری رشد پارامترهای ابعادی خندقاندازه

 1076 عاطفه امیری های شهریبررسی چند راهکارمدیریتی آبخیزداری شهری برای کاهش خسارات سیالب

 1077 علی پرویش رویه شن و ماسه بر رفتار سرعت جریان در رودخانه  )مطالعه موردی حوزه آبخیز باراندوزچای در شهرستان ارومیه(تأثیر برداشت بی

 1085 مرتضی مفیدی چالن های گیاهی مناسب برای مبازره با فرسایش بادی  با تاکید بر اراضی حاشیه دریاچه ارومیهمعرفی گونه

 1089 سیامک دخانی های اصفهان از توان تخریب و میزان خسارات ناشی ازسیلآموزان دبستانبررسی میزان آگاهی دانش

 1095 رضا سنجری ها و تهدیدات تاالب جازموریانارزشنگرشی بر وضعیت هیدرولوژی، 

 1101 کیوان بهور های سیالبی حوضه انتهایی کارون بزرگشناسایی رابطه مکانی بین کاربری اراضی و پهنه

 1104 مژگان یاراحمدی )مطالعه موردی حوزه آبخیز الیگودرز( Maxentتعیین عوامل موثر بر وقوع بهمن با استفاده از نرم افزار 

 1108 اعظم خسروی مشیزی های نیمه خشک استان کرمانهای خاک اکوسیستمتاثیر قرق بر ماکروفون

 1109 اعظم خسروی مشیزی مناطق خشک استان کرمانحفاظت خاک اکوسیستم  ( درArtemisia siebriبررسی عملکرد گونه درمنه دشتی )

 1116 نبیه کریمی های فرسایش و رسوباراضی در تولید رسوب برای تعیین عامل مدیریت اراضی در مدل هایکاربست نتایج منشأیابی و تعیین سهم کاربری

 1123 علیرضا محمودی های این گیاه در ارتفاعات کوهستانی آبخیز شهرستان دارابجایگاه حفاظتی و اقتصادی درخت ُارس با نگاهی به رویشگاه

 1128 نادر جندقی ماهانه با استفاده از شبکه  عصبی مصنوعی سازی بارشرو در مدلبررسی فرآیند پیش

 1132 ناهیده پرچمی های هیدرومتری استان اردبیلتحلیل روند تغییرات دبی حداکثر سیالب در ایستگاه

 1135 محسن آرمین اقتصاد فرسایش خاک: یک مطالعه مروری

 1137 زینب مشهدی در محدوده شهر کرمان های مختلف اراضیبررسی کیفیت خاک تحت تأثیر تغییر کاربری

 1140 صالح شاه مرادی (GISبندی سیالب در حوضه آبریز ازگله با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )پهنه

رضاعلی دومهری وسطی  های آبخیزکشاورزی حفاظتی و اثرات آن بر حوزه

 کالیی

1145 

 1146 محمدرضا شاهرخی (حسین آباد جیرفت سیالب ) مطالعه موردی :حوزه آبخیزهای آبخیزداری بر روی دبی پیک تاثیر فعالیت
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 1147 کردستانیمجتبی دولت بررسی روند تغییرات فصلی سرعت باد در حوزه  جازموریان

بندی میوه گوجه کانولوشنال برای دسته مطالعه موردی شبکه عصبی)  کشاورزی بندی محصوالتامنیت غذایی از طریق به کارگیری پردازش تصویر برای دسته ارتقاء

 (فرنگی

 1149 نژادمحمد هاشمی

 1151 کامیداود نیک های آبخیز کشورتهیه نقشه ملی رسوبدهی حوزه

 1154 راحله مریدی ای مثلث شکل در کانال همگرابررسی آزمایشگاهی تاثیر زوایای راس سرریز مثلثی بر شدت جریان در سرریزهای کناری کنگره

 1162 سحر مصطفایی یونجالی سازی رواناب روزانهدر شبیه LSTM و MLP ،GMDHهای ارزیابی دقت عملکرد مدل

 1163 سحر مصطفایی یونجالی ای با رویکرد یادگیری عمیق در حوزه آبخیز کسیلیانمقایسه کارایی شبکه عصبی چند جمله

آباد، الشتر و -های کارستی )مطالعه موردی: ایستگاه های هیدرومتری حوضه های خرمرسوب معلق رودخانهبررسی کارایی روش منحنی سنجه رسوب برای برآورد بار 

 بیرانشهر(

 1064 نسرین بیرانوند

 1011 آذر رسولی رضاآباد های آبخیز استان یزدبررسی دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب در حوزه

 1159 محمد طهمورث کشور یرسوب سنج ستگاهیا یدارا ینقشه رسوب در حوضه ها هیته
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همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران)آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی( هفدهمین جدول برنامه ارائه مقاالت پوستری  

دانشگاه جیرفت -1401اسفند  10و  9سه شنبه و چهارشنبه   

 پانل 2: ساعت )9:30 الی 11:30(، سه شنبه 1401/12/9

 09137321882 :، شماره تماس مرادی مهندس مصطفیجناب آقای : 2مسئول هماهنگی پانل 

سید حمیدرضا صادقی: دکتر 2رئیس پانل   

  دکتر سیامک دخانی، دکتر زینب حزباوی، دکتر پیام ابراهیمیاعضا پانل: 

مقاله 44مقاالت پوستری:  2پنل   

 ردیف ارائه دهنده عنوان پوستر

 1003 آرزو رئیسی بیدکانی )مطالعه موردی حوزه آبخیز فارسان( ارزشیابی اثر احداث بانکت در کاهش رواناب و رسوب  با رویکرد پویایی سیستم

پورناهید علی ارزیابی اثر تابشی ذرات گردوغبار در حوزه هیرمند در یک مطالعه موردی  1009 

پورناهید علی پدیده گردوغبار )منطقه مطالعاتی؛ حوزه هیرمند( بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی تحت تاثیر  1010 

اسدآبادیساناز پورفالح نقش عوامل هیدرولوژی در ارزیابی سالمت آبخیز حوزه آبخیز پیشکوه در استان یزد  1013 

 1015 رضا صفاریان ارزیابی اثرات طرح کنترل سیالب حوضه شهری میانکوه امیدیه

نژادنریمان خمسه برداران های آبخیزداری و کاهش خطر سیل از دیدگاه کارشناسان و بهرهمحیطی طرحاثرات زیست   1023 

 1028 مهتاب علیمرادی خیزی شهر یزددر سیل گیری و سیل 1401های مونسونی تحلیل مکانی مقدار و شدت بارش

 1033 فهیمه میرچولی های سیمای سرزمینمتریکرود بر مبنای ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز هلیل

 1035 جاودان منظری توکلی نیاز سنجی و اولویت بندی اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز )مطالعه موردی: حوزه آبخیز ازوئیه کرمان(

پوره عوضفاطم ارزیابی منحنی سنجه رسوب از ارتفاعات تا مناطق دشتی  )مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه(  1039 

نژادناهید قربان مازنداران()منطقه مورد مطالعه: بخش کلیجانرستاق ساری، 1-های راداری سنتینلدادهها با استفاده از پردازش دار جادههای شیبزمین در دامنه جاییپایش جابه  1040 

 1042 حسن وحید مازندران آبخیز گلوگاه استان اثربخشی اقدامات آبخیزداری بر کنترل سیل در حوضه
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وندزینب حاجی زاده آدینه مروری بر معرفی کاربردهای عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب  1047 

 1049 معصومه سبزی اتم در شمال شرق استان فارس(خ -های آبخیزداری در کاهش خسارات سیالب )مطالعه موردی حوه آبخیز سد هراتنقش مؤثر طرح

مقدمبیژن خلیلی اثر کیفیت خاک بر تخریب اراضی در بخشی از مراتع زاگرس مرکزیبررسی   1056 

 1060 ابراهیم امیدوار ارزیابی اقتصادی عملیات مکانیکی آبخیزداری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه دلیجان(

 تأثیر اقدامات آبخیزداری در امنیت غذایی

 شهرستان خاش()مطالعه موردی حوزه آبخیز درودی 

 1063 معین جهان تیغ

 1065 معین جهان تیغ اجتماعی -مدیریت جامع آبخیزداری: چشم انداز اقتصادی

 1066 مهران سهیلی های آبخیز  خیاوچای مشگین شهرردپای آب در زیرحوزه

 1067 مرتضی قیصوری پایش تغییرات پوشش گیاهی متأثر از سدسازی

فرسیدمحمدحسن سیادتی عیلکی شهرستان خوسف-مطالعه موردی حوزه آبخیز شهرستانک -لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبانزمینبندی ارزیابی حساسیت و پهنه  1069 

 1082 فرزانه وکیلی تجره نقش مدیریت جامع آبخیز بر منابع طبیعی داخل کشور )مطالعه مروری(

 1083 مرتضی مفیدی چالن کندی ارومیههای خاک  در مراتع امامویژگیبندی بر عملیات اصالحی بانکت تاثیر

 1084 مرتضی مفیدی چالن ای عرفی مرتعی و جوامع عشایریهراهبردهای توسعه پایدار در منابع طبیعی با تاکید بر سامانه

ساردوفرشاد سلیمانی  )مطالعه موردی: دشت قزوین( بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر بارش  1091 

 1102 علیرضا محمودی های آبخیز با تاکید بر کاشت گیاهان داروییای در حوزههای زیست سازهداران از طریق اجرای عملیاتدسازی و جلب مشارکت مرتعنتوانم

مد بشیرگنبدمح سازی هیدرولوژیکیمنظور مدلبه IHACRESارزیابی عملکرد مدل سری زمانی و هیدروگراف واحد در بخش خطی مدل   1106 

د ضیائیمحم )مطالعه موردی: حوزه آبخیز کهنوج( مدیریت جامع حوزه آبخیز و توانمندسازی جوامع محلی  1107 

 1113 اسماعیل سهیلی )مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ایالم(   RS&amp;GISهای پایش تغییرات فرسایش خاک مبتنی بر تکنیک

 فائزه کمری یکدانگی موردی: حوزه آبخیز معرف کسیلیان(ازدور و تفسیر چشمی )مطالعهاراضی به دو روش سنجشارزیابی صحت نقشه کاربری 

 

1114 

 1115 زینب مشهدی های مختلف اراضی در محدوده شهر کرمان با استفاده از سنجش از دورارزیابی روند تغییرات کاربری

 1119 جواد چزگی ن قاینبررسی سالمت و پایداری حوزه آبخیز سده شهرستا

 1122 مهدی سلیمانی مطلق هیدرولوژی اجتماعی: رویکرد کلیدی در پایداری حوزه آبخیز
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 1124 زینب کریمی رودها در حوزه آبخیز سد زایندهسازگانتدوین الگوی مدیریت جامع بوم

 1127 نازیال عالئی ( در حوزه آبخیز سامیانLRPارزیابی شاخص فشار منابع زمین )

 1134 عباسعلی ولی سازی آنفلسفه مدل ها به علوم طبیعت والبی نو برای دیدگاهق

نژادمحمد هاشمی (گوجه فرنگی با استفاده از جنگل تصادفی به کارگیری پردازش تصویر برای امنیت غذایی پایدار )مطالعه موردی شناسایی بیماری  1139 

 1141 عباسعلی ولی ها  در  ارزیابی  طبیعتسیر تحول تحلیل

 1143 عباسعلی ولی ارزیابی و ارزشیابی در علوم طبیعت برخی ملزومات پایش،

 1152 لیال بابایی تپراقی، استان اردبیلفشارسنج پایداری آبخیز کوزه

پاگردیدشتمصطفی مرادی دوق توسعه ملیهای آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از محل اعتبارات صنگانه ارزیابی عملکرد سازههای پنجتحلیل شاخص  1153 

نیازمهدی بی های مرتبطمدیریت جامع حوزه آبخیز؛ مفهوم و واژه  1155 

 1156 ارسالن فاریابی های آبخیز و پایداری امنیت غذاییشیالت در خدمت سالمت حوزه-های تلفیقی کشاورزیسیستم

 1160 امید شریفی آبخیزداری منطقه جیرفتهای همبستگی مشارکت روستاییان در طرح تحلیل
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امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران)آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی( 17جدول برنامه ارائه مقاالت پوستری   

دانشگاه جیرفت -1401اسفند  10و  9سه شنبه و چهارشنبه   

 پانل 3: ساعت )11:30 الی 1200(، چهارشنبه 1401/12/10

 09187454394: ، شماره تماسمرتضی قیصوریجناب آقای مهندس : 3مسئول هماهنگی پانل

 مهدی وفاخواه: دکتر 3رئیس پانل 

  مریم رضاییدکتر ، دکتر اسماعیل سهیلی، محمد کاظمیدکتر  اعضا پانل:

مقاله 40مقاالت پوستری:  3پانل   

 ردیف ارائه دهنده عنوان پوستر

 1004 پورناصر طهماسبی های زمین آمار در راستای حفاظت آب و خاکبرآورد پارامترهای کیفی آب زیرزمینی  با استفاده از روش

 1005 صدیقه ابراهیمیان ارزیابی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت خرکت در جهت مصارف مختلف

 1012 دمنهنرگس بهرامی های یزد، مهریز، ابرکوه، ده باال و اشکذرهای استان یزد با تأکید بر ایستگاهدر خشکسالی RAI,SIAP, PNPIهای بررسی شاخص

 1027 مجتبی محمدی بر بارش ایستگاه سینوپتیک بندر عباس ENSOو  SSTهای سرد و گرم بررسی ارتباط دوره

 1029 حامد بیگی وریانبررسی مروری وضعیت منابع آب زیرزمینی حوضه هامون جازم

 1030 آراسته پایفشرده ایحوضهواکاوی پیامدهای انتقال آب بین

 1031 مینا اقتدارنژاد SPEIو  DSI ،PDSIهای ای با تکیه بر شاخصبررسی روند خشکسالی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره

 1032 مینا اقتدارنژاد رود()مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلیلترین توزیع فراوانی برای دبی متوسط ساالنه  انتخاب مناسب

 1038 دینعطیه امین کندال در استان فارس-و آزمون آماری من SPIپایش خشکسالی با استفاده از شاخص 

 1062 فاطمه هوشیارخانیمنی GRIو  SDIهای تحلیل خشکی حوزه آبخیز جازموریان با استفاده از شاخص

 1064 آبادسالله کبیری شاه "های کوهستانی منتخب از حوزه آبخیز قره قوم(های خشکسالی و ترسالی بر ضریب آب قابل دسترس گیاه و حجم رواناب )مطالعه موردی: زیر حوزهدورهبررسی تاثیر 

 1050 فردمعصومه فروزان های سینوپتیک استان سیستان و بلوچستانروند تغییرات رطوبت نسبی در ایستگاه بررسی

 1070 زوارهمجتبی نساجی بررسی روند تغییرات ساالنه متغیرهای شیمیایی آب در پایین دست سد دز
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 1071 احسان فتحی آبخیز ملکشاهی، ایالم(ارزیابی پایداری کیفیت آب بر اساس روش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور )مطالعه موردی: حوزه

 1073 ممولیال شیخ دما، بارش و تبخیر )مطالعه موردی: حوضه آبریز سد جیرفت(های  سنجی سری زمانی دادهصحت

 1078 زینب اکبری شده فقر آبی برای ارزیابی وضعیت منابع آب اصالحمعرفی و تحلیلی بر شاخص 

 1079 ابراهیمیپیام  های موثر در مدیریت منابع آب حوزه آبخیز زابل با استفاده از تحلیل اکتشافیتعیین سهم سرمایه

 1080 شهرام یوسفی خانقاه تاثیر عملیات احداث گوراب بر پوشش گیاهی مراتع ماهشهر

 1081 مهدی سلیمانی مطلق های آب زیرزمینیهای تغذیه مصنوعی سفرهمعرفی برخی از روش

 1087 شبنم کیوان دراستیک مدل با جنوب رودبار دشت آبخوان یریپذبیآس بررسی

  مطالعه موردی:استان مرکزی-های زمانی سنجنده مودیسهای هواشناسی و کشاورزی با استفاده از سریسالیزمانی خشک بررسی ارتباط
 علی اکبر دماوندی

1088 

 1093 لیال یغمایی های پخش سیالب  بر آب زیرزمینی حوضه دریاچه نمک کاشانبررسی تاثیر سازه

 1096 مریم سادات جعفرزاده های کمی پایداری آبخواناس برخی شاخصهای حوزه آبخیز اواغلی بر اسوضعیت آبخوان

 1103 شراره رشیدی شیخ تیمور ارزیابی اثرات اقدامات اجرایی در وضعیت منابع آب )مطالعه موردی حوزه آبخیز بادکش شرق شهرستان میناب(

 1105 هادی اسکندری دامنه بررسی روند میزان بارش دو دهه اخیر کشور ایران

 1111 نیاسید حسن علوی اجتماعی)مطالعه موردی استان خوزستان(-ای، راهکاری برای جلوگیری از خشکسالی اقتصادیانتقال آب مجازی بین حوزه

 1112 نیاسید حسن علوی های آبخیز مشترکبرداری بهینه از حوزهدیپلماسی آب راهکاری برای تثبیت امنیت و بهره

 1118 یول آمان ناظری فازی-زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی سازی بارش و تراز آبمدل

 1120 معراج فالحی بررسی شاخص خشکی در جلگه میاندوآب و ارتباط آن با تغییرات عملکرد محصوالت مهم زراعی این جلگه

 1126 فرشاد سلیمانی ساردو (استان کرمانبندی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش زمین آمار منطقه مورد مطالعه ) جنوب پهنه

 1129 مسعود گودرزی ترین شاخص در اردبیلهای خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسبارزیابی شاخص

 1131 مسعود گودرزی بررسی اثرات کیفیت سیالب ورودی بر عملکرد پخش سیالب پلدشت

 1133 سالمیزهرا  بررسی روند خشکسالی هواشناسی در محدوده  دشت جیرفت

 1138 فرشاد سلیمانی ساردو (زهکلوت شهرستان رودبار جنوب تعیین کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی برای مصارف شرب )مطالعه موردی: حوزه

 1150 کردستانیدولتمجتبی  ( و ضریب ناراحتی انسانTHI)های رطوبتی حرارتی ارزیابی اقلیم آسایش سه شهرستان مهم استان کرمان با استفاده از شاخص



 همین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانهفد

 )آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی(

 ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت1401اسفندماه  10و  9

National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran th17 

 (Watershed Management & Sustainable Food Security) 

 
 1158 مهدی زارعی های انتقال آبزیستی پروژهمحیط-معیارها و مالحظات اجتماعی

 1161 خلیل ولیزاده کامران های منتخب استان اردبیل جهت کشت محصول سویاتوان اقلیمی ایستگاه

 1065 نسرین بیرانوند بررسی برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر

 1166 صدیقه انوری یدرومتئولوژیهمروری بر الگوهای دورپیوند اقلیمی و کاربردهای آن در 

 1167 فاطمه پورحق وردی استانداردشدهنمایی در شاخص بارش ی با استفاده از دو روش حداکثر آنتروپی و حداکثر درستسالخشکهای تحلیل مشخصه

 1025 سمانه پور محمدی ییغذا داریپا تیو امن یزداریدر آبخ یمنابع آب جو تیرینقش مد

 


