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در دانشگاه تهران طبیعی منابع و کشاورزی بیابان پردیس المللیبین تحقیقات خالصه عملکرد مرکز

 :گرددمیاعالم به شرح ذیل  9911سال 

 

 مجالت در شده چاپ مقاالت 

 مدل از استفاده با زایی بیابان خطر شدتبندی پهنهسنجی امکان IMDPA (منطقه: موردی بررسی 

 ؛(فارس استان شکرویه

 ارگ: موردی مطالعة) ماسه منبع و منشأ تعیین منظور به بادی رسوبات ژنتیکی و دینامیکی تحلیل 

 ؛(سبزوار رضاآباد، جدید

 (دامغان ارگ: موردی مطالعه) گردوغبار و ماسه منابع انسانی -ژئومرفولوژیک تغییرات تحلیل. 

 

 هاکنفرانس وها همایش مقاالت مجموعه در شده چاپ کامل مقاالت 

 بر تاکید با خاک تخریب فرآیندهای Soil sealing؛ 

 ؛مزینان ارگ در ایماسه تپه جدید مجموعه دو در بادی رسوبات ژنتیکی ارتباط 

 ؛زمینی هایشاخص پایه بر بادی فرایند فرسایشی هایفرم لند مطالعه 

 زیستی وتنوع سرزمین تخریب بر خاک بادی فرایند تأثیر. 

 

 پژوهشی های فعالیت بر نظارت و ارزیابی،داوری 

 در آن بر مؤثر عوامل حساسیت تحلیل و ایماسه هایتپه فعالیت تحلیل در لنکستر شاخص از استفاده 

 ؛(زهرا بوئین شهرستان: موردی مطالعه) خشک مناطق

 ؛البرز استان نظرآباد، در اقتصادی منظر از شور اراضی بیولوژیک احیای درها کننده اصالح تاثیر بررسی 

 روش از استفاده با سراسری نهم گاز لوله خط روی بر ایآبراهه فرسایش مخاطرات ANP-PRSM؛ 

 ؛البرز استان نظرآباد، در اقتصادی منظر از شور اراضی بیولوژیک احیای درها کننده اصالح تاثیر بررسی 

 در آن بر مؤثر عوامل حساسیت تحلیل و ایماسه هایتپه فعالیت تحلیل در لنکستر شاخص از استفاده 

 ؛(زهرا بوئین شهرستان: موردی مطالعه) خشک مناطق

 کار  یدر بعد از انقالب در راستا رانیا یکیژئو پلت یدر بحران ها یقوم هایشکافنقش  لیتحل و بررسی

 ؛رانیا یمجله مطالعات توسعه اجتماع. (یغرب ی:مرزها ی)مطالعه مورد ینظام در مناطق مرز یآمد

 فصلنامه  .: ارگ دامغان(یمنابع ماسه و گردوغبار )مطالعه مورد یانسان -کیژئومرفولوژ راتییتغ لیتحل

 ی؛انسان یاینو درجغراف هاینگرش
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 ی. رسم ریغ هایگاهسکونتدر  یشهر تیریمد افتیبا ره یو فرهنگ شهروند ینیبر شهرنش یدرآمد

 ؛/ رم ایتالیا ی.شهر یو مهندس یمعمار المللیبینکنفرانس 

 ؛/ رم ایتالیا ی.شهر یو مهندس یمعمار المللیبینکنفرانس  .تیو ماه شیدایپ :یرسم ریغ هایگاهسکونت 

  یشهر ستیز طیآن بر مح راتییتغ ریتاث و یاراض ی: کاربریعیو منابع طب یشهرسازکتاب. 

 

  راور و طرح مطالعات حوزه آبخیزشهری شهرستان موضوعات مختلف  یهاگزارشتهیه

 منابع طبیعی استان کرمان از جمله : کلاداره ارسال آن به 

 و  شناسیخاکگزارش ، شناسیزمینگزارش ، گزارش هواشناسی و اقلیم، گزارش فیزیوگرافی و توپوگرافی

، ، گزارش فرسایش و رسوبهیدرولوژی و سیل خیزیگزارش ، گزارش پوشش گیاهی، قابلیت اراضی

 ؛، مطالعات آبهای زیر زمینی و گزارش عملیات مکانیکیمطالعات اقتصادی و اجتماعی

  مطالعه و شناسایی منابع زیستی در محدوده عرصه و حریم  اکوسیستم "ارسال پروپزال طرح

 ؛میراث فرهنگی کلاداره به  " فاز دوم( -)لوت مرکزی و لوت جنوبی بیابان لوت استان کرمان 

 مطالعه و شناسایی منابع زیستی در محدوده عرصه و حریم ، تنظیم و ارسال قرارداد طرح پیگیری

 ؛میراث کرمان جهت امضاء کلاداره به فاز دوم(  -)لوت مرکزی و لوت جنوبی  -اکوسیستم بیابان لوت

  ؛استان کرمان بر اساس مبانی توسعه پایداراتمام طرح مطالعات جامع اکوسیستم لوت در پهنه سرزمینی 

  ؛"مالچ پاشی و پایش باطله های خشک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان "طرح 

 ان به شرکت معدنی و صنعتی گل مطالعات تهیه طرح اجرایی و نظارت بر پروژه کمربند سبز مسیر سیرج

 گهر؛

 ر سیرجان.و تهیه فلور منطقه گل گهسیس هرباریوم دیجیتال أطرح ت 

 

 :در دست مطالعه 

  هایبرنامهگیاهی و جانوری درمعرض تهدید کشور و ارائه های گونه و تعیین وضعیت و بررسی مطالعه 

 ت حفاظت با توجه به روش های نوین؛مدیری

  پایش تغییرات کمی و کیفی زیست گاههای جنگلی و زیست بوم های حساس و شکننده  طی دوره های

 داخل و خارج از منطقه تحت مدیریت؛زمانی مختلف در 

  مرکزی ایران در طول یک دهه گذشته؛بررسی تغییرات پوشش گیاهی در فالت 

 .آسیب شناسی طرح های مدیریت مناطق 
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  محیط زیست بمنظور همکاری از جمله : کلاداره تهیه و ارسال قریب ده پروپزال جهت 

  ؛و ...یش تغییر اقلیم و وقوع  خشکسالی نوین در پا هایفناوریبکارگیری 

 ...؛ارزیابی و تعیین ظرفیت برد چرای دام اهلی در زیستگاه های حساس و 

  خزندگان و پرندگان( در معرض های گیاهی و جانوری )پستاندارانگونهمطالعه و بررسی و تعیین وضعیت ،

 ؛تهدید استان کرمان و ...

  های ناشی از فرسایش آبی و بادی و پدیده گرد و غبار در مناطق تحت مدیریت و آزاد و دپیامای مقایسهبررسی

 . .مناطق و ... بندیپهنه

 

 هایپیگیریجلسات و 

 استان کرمان و حضور اداره محیط زیست ، معاونت و کارشناسان شرکت در جلسات متعدد با مدیرکل

 ؛ت علمی دانشگاه تهرانأکارشناسان و اعضاء هی

  ؛نامهتفاهمعقد  متقابل وهای همکاریدولتی در ارتباط با  وخصوصی  هایشرکتشرکت در جلسات با 

 کشاورزی  پردیس معاونین محترم دانشگاه تهران و مشکالت مرکز در جلسات با ریاست و پیگیری مسایل و

 ؛ومنابع طبیعی

 های همکاریمدیر دفتر بیابان سازمان در جهت  آبخیزداری و مراتع و .هاجنگلسه با ریاست محترم سازمان جل

 .متقابل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


