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ٞبی پیف اظ تبضید اظ  تٛظیغ ؾىٛ٘ت ٌبٜٞب زض  ٘مف ٔرطٚط افىٙٝ
ی جبجطٚز  ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: ٔرطٚط افىٙٝزیسٌبٜ ظٔیٗ ثبؾتبٖ قٙبؾی) 

 ٚ حبجی ػطة(

ٟٔطاٖ ٔمصٛزی، حؿٗ فبضّی ٘كّی، لبؾٓ ػعیعی، ٌٛیٗ ٌیّٕٛض، 
 آضٔیٗ اقٕیت

اِجطظ  ٘مف ٘ٛظٔیٗ ؾبذت زض تحٛالت غئٛٔٛضفِٛٛغی ٔطظ ؾبذتٕب٘ی
  غبِؼٝ ٔٛضزی: حٛضٝ حجّٝ ضٚز(ایطاٖ ٔطوعی) ٔ -جٙٛثی

ٔطیٓ جبثطی، ؾیبٚـ قبیبٖ، ٔجتجی یٕب٘ی، ٔحٕس ضضب لبؾٕی، ٔحٕس 
 قطیفی ویب

 ٔجتجی یٕب٘ی، اثِٛمبؾٓ ٌٛضاثی، صٕس ػظیٕی ضاز ظٔیٗ ِغعـ ثعضي ؾیٕطٜ ٚ تٛاِی پبزٌب٘ٝ ٞبی زضیبچٝ ای

اظ ی آثریع اذتط آثبز ثب اؾتفبزٜ  پٟٙٝ ثٙسی پتب٘ؿیُ ؾیُ ذیعی حٛظٜ
 ضٚـ تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی فبظی

 آضـ ّٔىیبٖ، اصغط افتبزٌبٖ ذٛظا٘ی، غسیط ػكٛضی ٘ػاز

، 2، شواره 1های شئوهورفولوشی کوی) دره  هجله پصوهش
 (1331سال 

http://www.geomorphologyjournal.ir/browse.p

hp?slc_lang=fa&slc_sid=1&cur=1 

 ٚ ظٞىكی ٞبی حٛضٝ ٔٛضفِٛٛغیه ٞبی ٚیػٌی وّٕی اضتجبط
  ٔطوعی ایطاٖ زض آٟ٘ب ٞبی افىٙٝ ٔرطٚط

 یٕب٘ی ٔجتجی  ،  ٌٛضاثی اثٛاِمبؾٓ

 غطة قٕبَ) حصبضن آثریع ی حٛضٝ فؼّبَ ٔٛضفٛتىتٛ٘یه ی ٔغبِؼٝ
 ٔٛضفٛٔتطیه ٞبی قبذص اظ اؾتفبزٜ ثب( تٟطاٖ

 ظازٜ حؿیٗ ٟٔسی ٔحٕس  ، ثطٚتی ٔحّٕسضضب  ، ججبضی ٘سا

 ظّٚاضیبٖ ی حٛضٝ زض ذٙسلی فطؾبیف ثٝ اضاضی حؿّبؾیّت ثٙسی پٟٙٝ
 لٓ اؾتبٖ

 ػجبؾی ٔحٕس  ، قبزفط صٕس  ، ٔمصٛزی ٟٔطاٖ

 ٞبی  افىٙٝ ٔرطٚط ویفی ٚ وّٕی ٞبی   تفبٚت ٚ ٔٛضفٛغ٘ع تحّیُ ٚ تجعیٝ
 ٞیسضٚٔٛضفٛتىتٛ٘یىی ضٚیىطز ثب ثیٙبِٛز وٜٛ ضقتٝ

 ثطٚٔٙس ضیحب٘ٝ  ،  ظٔطزیبٖ ٔحٕسجؼفط

 ٌٙجسٞبی تحَّٛ ثب ٔطتجظ غئٛٔٛضفِٛٛغیىی اقىبَ تحّیُ ٚ قٙبؾبیی
 (زاضاة زقت ـ وطؾیب ٕ٘ىی ٌٙجس: ٔٛضزی ی ٔغبِؼٝ) ٕ٘ىی

  أیطی قٟطاْ  ، ویب قطیفی ٔحٕس  ، ظاضع غالٔطضب  ، قبیبٖ ؾیبٚـ

 ی ضٚزذب٘ٝ غئٛٔٛضفِٛٛغیىی ٞبی ٚیػٌی ٚ ثؿتط تغییطات ثطضؾی
 4434 تب 4411 ٞبی ؾبَ زض غطة ٌیالٖ

 عبٞط  ، ٍٟ٘جبٖ ؾؼیس  ، ؾیسقىطی ثبلطی ؾجبز  ، جؼفطثیٍّٛ ٔٙصٛض
  صفطضاز

 فؼّبَ تىتٛتیه ثب آٖ اضتجبط ٚ ٞب افىٙٝ ٔرطٚط حجٓ ثیٗ وّٕی ضٚاثظ
 (ٔطوعی ایطاٖ زض ؾطخ زق وٛیط آثریع ی حٛضٝ: ٔٛضزی ی ٕ٘ٛ٘ٝ)

 ؾطا ٘ٛحٝ ٔطیٓ  ، ٔؼیطی ٔؿؼٛز  ، ؾیف. . ػجسا  ، ذجبظی ٔصغفی

 ٘بظٛضی شٞبة ؾٕیٝ  ،  ٘ػاز ػجبؼ احٕس ضفؿٙجبٖ زقت ثبزی فطؾبیف اقىبَ قٙبؾبیی



 ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب ٘ٛزقٝ ـ پبٜٚ اضتجبعی ٔؿیط زض ضیعـ ثٙسی پٟٙٝ
AHP ٚ Expert Choice ٔحیظ زض GIS 

  ٞبقٕی الجبَ ؾیس  ،  زضآثبز اؾفٙسیبضی فطیجب

، 22، دوره 104)شواره جغرافیایی تحقیقات ناهه فصل
 (1331بهار 

http://uijs.ui.ac.ir/jgr/ 

ٞبی وبضٖٚ قٕبِی ثب اؾتفبزٜ اظ قجىٝ  پیف ثیٙی جطیبٖ ضٚزذب٘ٝ
 ػصجی ٔصٙٛػی

 اثطاٞیٓ فتبحی، ٔجیس زالٚض، ویٛاٖ ٘ٛحی

تحّیُ ػٛأُ ٔٛثط زض آ٘ٛٔبِی اٍِٛی قجىٝ ظٞىكی تبلسیؽ ٘ؿبض) 
 ظاٌطؼ قٕبَ غطثی( 

 ؾجبز ثبلطی ؾیس قىطیٟٔطاٖ ٔمصٛزی، ٔطیٓ جؼفطی السْ، 

ٚ تىٙیه  AHPپٟٙٝ ثٙسی ذغط ظٔیٗ ِغعـ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ 
GIS  زض قٟطؾتبٖ ذطْ آثبز 

 ضأیٗ حبتٕی فطز، ؾیس حجت ٔٛؾٛی، ٔؿؼٛز ػّیٕطازی

ثطضؾی ٚ ٔمبیؿٝ فطؾبیف ٚ تِٛیس زض ظیط حٛضٝ ٞبی حٛضٝ آثطیع 
 ) اؾتبٖ اضزثیُ( ٚیالزضٜ

 ػمیُ ٔسزی

، سال 3)شواره هحیطی هخاطرات و جغرافیا ناهه فصل
1331) 

http://jm.um.ac.ir/index.php/geo/index 

ٞبی ٔؿیط ضٚزذب٘ٝ ٞبی ٔئب٘سضی ثب اؾتٙبز ثٝ  ثطضؾی ٚ ثطآٚضز ؾیالة
تغییطات لٛؼ ذٕیسٌی ٔؿیط ضٚز) ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: ضٚز آجی چبی زض 

 قٕبَ غطة ایطاٖ( 

 ٔطیٓ ثیبتی ذغیجی

ٚالؼی ذبن ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ وطثٗ اصالح تٟیٝ ٘مكٝ ذغط فطؾبیف 
 قسٜ ) ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: حٛضٝ آثریع جٟطْ(

 ػبزَ ؾپط، ؾؼیسٜ ٞٙطٔٙس٘ػاز

پبیف ضٚ٘س افعایف قٛضی ذبن زض ٔرطٚط افىٙٝ زأغبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ 
 تىٙیه ٞبی ؾٙجف اظ زٚضی ٚ زازٜ ٞبی پیٕبیكی

 ٔحٕس قطیفی ویب، ػجبؾؼّی افضّی

اضظیبثی وبضایی فٖٙٛ ٞٛـ ٔصٙٛػی زض ٔغبِؼبت ظٔیٗ ِغعـ ثب تبویس 
 ) ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: حٛضٝ آثطیع زضوٝ( SVMثط اٍِٛضیتٓ 

 ٔجتجی یٕب٘ی، ػّی احٕس آثبزی، غالْ ضضب ظاضع

 /http://geo.journals.modares.ac.ir فضا آهایش و ریسی برناهه

٘مف ؾبذتبضٞبی عجیؼی زض اٍِٛی اؾتمطاض ٔحٛعٝ ٞبی پیف اظ تبضید 
  GISزقت تٟطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ 

ٟٔطاٖ ٔمصٛزی، ؾیس ٔحٕس ظٔب٘عازٜ، حؿٗ فبضّی ٘كّی، ؾٕیطا 
 چعذٝ

، سال 2، شواره 2)دوره خشک هناطق جغرافیایی هطالعات
1331) 

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/index.php?slc_l

ang=fa&sid=1 

 ضیپُ غئٛٔتطی ذصٛصیبت ضٚی ثط ٔىب٘ی پطاوٙف تبثیط ثطضؾی
 (ثطزؾیط ٍ٘بض زقت: ٔغبِؼٝ ٔٛضز ٔٙغمٝ) ٞب ٔبضن

  پٛضذؿطٚا٘ی ٔحؿٗ  ٚ ِٚی ػجبؾؼّی  ، ضأكت حؿیٗ ٔحٕس

 آثطیع حٛضٝ ؾغحی ضٚا٘آة ثط ثبضـ ٘ٛؾب٘بت اثط آقىبضؾبظی
 (ضٚز وكف)ؾطذؽ

 ضحیٕی لٛیسَ یٛؾف  ٚ  آثبزی ٘جف ضجبیی ؾؼیس  ، ظازٜ فطج ٔٙٛچٟط

 زض اوٛتٛضیؿٓ ی تٛؾؼٝ ضاٞجطزٞبی ٚ ٞب پتب٘ؿیُ اضظیبثی ٚ تحّیُ
 ٔط٘جبة ی ٔٙغمٝ

  ٚ ٘ٛضثرف فبعٕٝ ؾیسٜ  ، پٛض قٕؿی اوجط  ػّی  ، ٔمصٛزی ٟٔطاٖ
 اؾطٔی پٙبٜ یعزاٖ ٟٔسی

 www.cresg.ir (1332توسعه)بهار  و جغرافیا ناهه فصل

وبضثطز ا٘ٛاع ضٚـ ٞبی زٚضٖ یبثی ثٝ ٔٙظٛض پبیف ٚ تحّیُ فضبیی 
 ذكه ؾبِی) ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛی(

 لبِٟطی فالح ػجبؼ غالْ ؾّیمٝ، ٔحٕس زوتط ٘پٛض، حٕیسیب ٔحؿٗ



 آثریع ی حٛضٝ زض زٞی ضؾٛة ٚ ذبن فطؾبیف ٔیعاٖ ثطضؾی
 EPM ضٚـ ثٝ چبی ٔكىیٗ

 اؾٕؼّی اثبشض زوتط قجطً٘، قٙٛ ػبثسیٙی، ٔٛؾی زوتط

 ظاٌطؼ غطة قٕبَ زض ٞب چیٗ قىُ تحَٛ زض وط٘س ٌؿُ ٘مف
 ضیجبة ٘بٚزیؽ: ٔٛضزٔغبِؼٝ 

 ظازٜ ضحیٓ ظٞطا زوتط عبِمب٘ی، ػالئی ٔحٕٛز زوتط

 (جغرافیایی علوم) جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات
 (1331 زهستاى ،22 شواره ،12 )دوره

http://jgs.tmu.ac.ir/ 

 افىٙٝ ٔرطٚط تحَٛ زض الّیٕی تغییطات ٚ فؼبَ تىتٛ٘یه تبثیط
  ٔطوعی ایطاٖ ٔطٚؾت؛

 وطیٕی ٔصغفی ٌٛضاثی؛ اثٛاِمبؾٓ

 ثٟطٜ ثب ای جبزٜ ٞبی غئٛٔٛضفٛؾبیت ؾٙجی لبثّیت ٚ غئٛٔٛضفٛتٛضیؿٓ
  وبقبٖ-لٓ ضاٜ آظاز ٔٛضزی؛ ٔغبِؼٝ یطا؛ پطی ضٚـ اظ ٌیطی

 ٔحٕس آضا٘ی؛ ٞسائی ٔجتجی ٞطآثبزی؛ ضحیٕی ؾؼیس ٔمیٕی؛ اثطاٞیٓ
 اضٚجی حؿٗ ػّیعازٜ؛

-10)  - 4 شواره, 12 جغرافیایی)دوره فضای ناهه فصل
1331 ) 

www.geographic-space.ir 

 اؾتبٖ ٞبی قٟطؾتبٖ اجتٕبػی -التصبزی تٛؾؼٝ ثٙسی ؾغح
  ٌیطی تصٕیٓ لٛاػس ٚ ٔىب٘ی ٞبی تحّیُ اظ اؾتفبزٜ ثب غطثی آشضثبیجبٖ

 حجبظی ٔیطاؾساهلل  ،  ثٙفكٝ ضضبیی ٔجیس  ، ثرتیبض ثرتیبض

 ٔصٙٛػی تغصیٝ ٘ظط اظ ثؿغبْ -قبٞطٚز آثریع حٛضٝ ثٙسی پٟٙٝ
 تىٙیه ٚ ذغی ترصیص ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب ظیطظٔیٙی ٞبی آثرٛاٖ

GIS 

 ػبٔطی ػطة ػّیطضب  ، ضأكت ٔحٕسحؿیٗ

 صفطآثبزی اػظٓ  ، پیـطٔطازیبٖ ظٞطا  ، تمٛایی ٔؿؼٛز ثرتیبضی ٚ چٟبضٔحبَ ؾبٔبٖ ٘بحیٝ زض اوٛتٛضیؿٓ تٛؾؼٝ ؾٙجی أىبٖ

)  - 6 شواره, 3 دوره (آبخیس حوضه هذیریت ناهه پصوهش
12-1331 ) 

http://jwmr.sanru.ac.ir/ 

 ٞبی ضٚزذب٘ٝ زض ؾیُ ضٚ٘سیبثی زض ٔبؾىیٍٙبْ ضٚـ ؾبظی ثٟیٙٝ
 ؾیالثی

 وٙبضی تٕس٘ی ؾبضا  ، قطیفبٖ حؿیٗ  ، ظٟیطی ػجساِطضب

 ای ِحظٝ ٚاحس آثٕٙٛز ٞبی ٔسَ اظ ٔؿترطج ٔؿتمیٓ ضٚا٘بة اضظیبثی

 (ذبٕ٘یطظا آثریع حٛظٜ: ٔٛضزی ٔغبِؼٝ) H2U ٚ الپالؼ تجسیُ

 ٘ػاز ؾبزاتی جٛاز ؾیس  ، ػجساِّٟی ذسایبض  ، زٞىطزی ػجساِّٟیبٖ ظٞطٜ
 ٟٔط ٘ىٛیی ٔحٕس  ، ٞٙطثرف افكیٗ  ،

 حٛظٜ زض ٞیسضِٚٛغیىی ضغیٓ ضٚی آٖ تأثیط ٚ وبضثطی تغییط اضظیبثی
 ٌّؿتبٖ اؾتبٖ لعالّی آثریع

 ػّی  ، ضٚحب٘ی حبٔس  ، ؾبضٚی ٔحؿٙی ٔحؿٗ  ، ؾّٕب٘ی حؿٗ
 ؾالجمٝ

 ٔغبِؼٝ) ٔصٙٛػی ػصجی قجىٝ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔؼّك ضؾٛثبت ثطآٚضز
 (وطٔب٘كبٜ اؾتبٖ جبٔیكبٖ آثریع حٛظٜ: ٔٛضزی

  ، عبِجی ػّی  ، فكٕی ػظیٕی ذساوطْ  ، زؾتٛضا٘ی ٔحٕستمی
 اذتصبصی ٔحٕسضضب

 ٔطتؼی آثریع حٛظٜ ذطٚجی زثی ثط ٔؤثط پیكیٗ ثبض٘سٌی ظٔبٖ تؼییٗ
 تٍٙطاٜ

 صبزلی ؾیسحٕیسضضب  ضظالیبٖ، ٞبزی

 تىٙیىٟبی اظ اؾتفبزٜ ثب تجٗ ضٚزذب٘ٝ آة ویفیت پبضأتطٞبی ٔغبِؼٝ
 ٔتغیطٜ چٙس آٔبضی

 ٘جبتپٛض ٔطیٓ  ، قبٞسی وبوب  فطیبزی، ؾؼیس

 زهستاى،32 آبخیسداری )شواره های پصوهش ناهه فصل
1331) 

http://www.pajouheshmag.ir/official/1048/f-

toc.asp?p=2 

 فطایٙس اظ اؾتفبزٜ ثب ؾیالة پرف پطٚغٜ اجطای ٔٙبؾت ٔٙبعك تؼییٗ
: ٔٛضزی ٔغبِؼٝ) جغطافیبیی اعالػبت ؾیؿتٓ ٚ ٔطاتجی ؾّؿّٝ تحّیُ

 (وطٔب٘كبٜ ٔیرٛضاٖ آثریع حٛضٝ

  ظازٜ فطخ ثٟٙٛـ ، آشض٘یٛ٘س حؿیٗ ، جؼفطی ٔحٕس ، ؾٛضی ٟٔكیس



-http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main آبخیسداری و هرتع هجله

page.html?jourId=119005 

 غطثی ثرف ی ٞب ضٚزذب٘ٝ ٞیسضِٚٛغیه ضغیٓ تغییطات آٔبضی ثطضؾی
    اضٚٔیٝ زضیبچٝ آثریع حٛظ٠

   ظازٜ فتح ػّی ، تیٕٛضی ٟٔسی

 ٞیسضٚٔتطی ٞبی زازٜ ثبظؾبظی زض ٔرتّف ٞبی ضٚـ وبضایی ثطضؾی
 (  ؾفیسضٚز آثریع حٛظ٠: ٔٛضزی ثطضؾی)

    آضذی صبِح،  ظاز ضؾتٕی لجبز، جّیّیبٖ... ا حجت

 ضٌطؾیٖٛ ٚ ٔصٙٛػی ػصجی قجىٝ اظ اؾتفبزٜ ثب ؾیُ ثیٙی پیف
  (  عبِمبٖ: ٔٛضزی ٔغبِؼٝ) غیطذغی چٙسٔتغیطٜ

    ؾبضٚی ٔحؿٙی ٔحؿٗ، ٟٔسٚی ٔحٕس، ؾالجمٝ ػّی، ذؿطٚی ٔطیٓ

 ٔطاتجی ؾّؿّٝ تحّیُ ضٚـ ثٝ ِغعـ ظٔیٗ ذغط پتب٘ؿیُ ثٙسی پٟٙٝ
(AHP) ٚ ٖٛٔتغیطٜ چٙس ضٌطؾی (MR) (ٝؾطاة: ٔٛضزی ٔغبِؼ 

  (  قٕبِی وبضٖٚ حٛضٝ

، ٘ػاز ٘یه ؾیسػّی، جعی ٞبقٕی حبجی ٔحٕسضضب، قیطا٘ی وٛضـ
  ضذكب ؾّیٕبٖ

   احٕسی حؿٗ، ظازٜ ٔصجبح عیجٝ    وبقبٖ زقت زض ثبزی ٞبی ٔبؾٝ جبثجبیی تٛاٖ ثطضؾی

 طبیعی های اکوسیستن پصوهشی – علوی ناهه فصل
 (1331ایراى)سال دوم، شواره سوم، بهار 
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٘مف ذبن زض ٚلٛع حطوت ٞبی تٛزٜ ای زض ٔٙغمٝ زٚ ٞعاض تٙىبثٗ 
 ٔحسٚزٜ ثیٗ أبٔعازٜ لبؾٓ تب ٔیب٘ىٜٛ

 صسضاِسیٗ ٔتِٛی

پیف ثیٙی ضطیت ضٚا٘بة ضٌجبض ثب اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ػصجی ٔصٙٛػی زض 
 حٛظٜ آثریع ثبض اضیٝ ٘یكبثٛض

 ػجمطی، احس تٛؾّیٔیٙب جؼفطی، ٟٔسی ٚفبذٛاٜ، ٞیطاز 

 


