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 بخش تحقيقات حفاظت خاكو آبخيزداريعناوين طرح هاي خاتمه يافته

ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

1
از رسوبدهي برآورد تجربي هاي مدل واسنجي
در كوچك بندهاي مخازن رسوب بررسي طريق

 ايران
خاتمه8902-29-29-01

 يافته

پينبيدخدري، سعيعربمحمود
 حشمت عيسايي، حسين لشكريان،

 اله ذبيح درمني، آقارضي اله
 هاشمي، اصغر علي اسكندري،

 رنگ عبدالصالح بروشكه، ابراهيم
 كيانفر،پارسامهرپارسامهر محمدرضامحمدرضا آور،

 راد، داودي اكبر علي پيامني،
مصباححميد

13891392 مشاور چرخابي اميرحسين

 بررسي طريقاز EPM تجربي مدل واسنجي2
 ايراندر كوچك بندهاي مخازن رسوب

89001-8902-29-29-
01 

خاتمه
 يافته

لشكريان، ابراهيمپينبيسعيد
 آقارضي اله حشمت بروشكه،

 ذبيح آور، رنگ عبدالصالح درمني،
 هاشمي، اصغر علي اسكندري، اله

پيامني، كيانفر،پارسامهرپارسامهر محمدرضامحمدرضا
مصباححميد

يسايي،عحسينكالت،باقريانعليبيات،رضا
 جعفري علي مشاور، چرخابي اميرحسين

 بهمن ويسكرمي، ايرج گرشاسبي، پرويز اردكاني،
علي پيروان، حميدرضا اسكويي، سكوتي رضا پور،

 عرب محمود قدرتي، منصور راد، داودي اكبر
رهبرغالمرضامشاور،خدري

13891392

3
از MPSIACو PSIAC تجربي هاي مدل واسنجي
در كوچك بندهاي مخازنبرسو بررسي طريق

 ايران

89002-8902-29-29-
01 

خاتمه
 يافته

عبدالصالحخدري،عربمحمود
 اله ذبيح بروشكه، ابراهيم آور، رنگ

 آقارضي اله حشمت اسكندري،
اصغر علي عيسايي، حسين درمني،

 حميد پيامني، كيانفر هاشمي،
مصباح

خيرالهلشكريان،پينبيسعيدشادفر،صمد
 مشاور، علي كامي نيك داود بيات، رضا نوروزي،

 ايرج كالت، باقريان علي اردكاني، جعفري
 سكوتي رضا گرشاسبي، پرويز ويسكرمي،

 علي پور، بهمن،پارسامهرپارسامهر محمدرضامحمدرضا اسكويي،
رهبرغالمرضاقدرتي،منصورراد،داودياكبر

13891392

رسوب بررسي طريقاز FSM تجربي مدل واسنجي4
 ايران كوچك بندهاي مخازن

89003-8902-29-29-
01 

خاتمه
 يافته

 ابراهيم لشكريان،پي نبي سعيد
 هاشمي، اصغر علي بروشكه،
 اله ذبيح آور، رنگ عبدالصالح
كيانفر عيسايي، حسين اسكندري،
 راد، داودي اكبر علي پيامني،

 مصباح حميد

آقارضيالهمشاور، حشمتچرخابياميرحسين
 اردكاني، جعفري علي كالت، باقريان علي درمني،
 فيض سادات گرشاسبي، پرويز ويسكرمي، ايرج
 عرب محمد،پارسامهرپارسامهر محمدرضامحمدرضا مشاور، نيا

 اسكويي، سكوتي رضا پور، بهمن مشاور، خدري
 رهبر، غالمرضا قدرتي، منصور پيروان، حميدرضا

كارپارهمنصور

13891392

خاتمه81-0500621000- 01گلستان استان ساحلي خطوطتهق.تغييرا بررسي5
 ناظمي الهيار يافته

،شاهينيشاهينيغالمرضاغالمرضارضا،غريبعبدالمجيد
 خواجه، مفيدي ارازمحمد راد، قريشي حميدرضا

خانيكيكرميعلي
13811383

6
نزوالتذخيرههايسيستمعملكردسازيبهينه
 پروفيل رطوبت ماندگاري افزايش طريقاز آسماني

تپهمراوهدرخاك
خاتمه0500221000-81- 02

13811385 راد قريشي حميدرضا روغني، محمد شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضا يافته

7
كيفيوكميافزايشدركردنتنكاثربررسي
, گليداغي مناطقدر تهران كاج كاشت هاي توده

راميانوشهرآزاد,ايشانكريم,قپان
08 -0310112000-72

خاتمه
 محمدتقي هيني،شا غالمرضا حسيني، علي لساني محمدرضا يافته

13721386 شاهمرادي

درمنظورهچنددرختانازبرخيتاثيربررسي8
خاتمه79-0500012000- 02 مينودشت منطقهدر رسوبو رواناب كاهش

جمال،شاهينيشاهينيغالمرضاغالمرضاپارسايي،الهلطف عبدلي صادق يافته
13791383خسرويدانيالقدوسي،

مستعدهايمنهداپايداريدرگياهانايريشهنقش9
خاتمه80-0500012000- 04 راميان كالته سيد آبخيز حوضه لغزش

،شاهينيشاهينيغالمرضاغالمرضاجعفري،شريعتمحمد پارسايي اله لطف يافته
13801382اعترافحسين

مسطحآبگيرسطوحساماندهايمقايسهوارزيابي10
80-0500012000- 05آسمانينزوالتذخيرهدرشكللوزيوهاللي،

تمهخا
13801385 روغني محمد راد، قريشي حميدرضا شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضايافته

حفاظتاقداماتوگياهيپوششتاثيربررسي11
80-0500012000- 02لسياراضيدرهايخندقرشدكنترلدرخاك

خاتمه
13801385 عيسايي حسين چرخابي، اميرحسين شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضايافته

آبكندهايكليماتيك-مورفوهايويژگيبررسي12
80-0500012000- 03 گلستان استان

خاتمه
غالمرضاغالمرضاچرخابي،اميرحسينحسيني،علي عيسايي حسين يافته

13801382اعترافحسين،شاهينيشاهيني

13841389مهديان،محمدحسينسلطاني،محمدجعفراي،خواجهروغني، ابراهيممحمدخاتمه-03-0000-84010باآبگيرسطوحهايسامانهمناسبترينمعرفي13
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

طريقازمثمردرختانتوسعهواستقرارهدف
آموزشيوجيتروي، تحقيقاتي هاي عرصه احداث

قيطوري،محمدحسيني،مجيديافته040000-100-0
شاهينيشاهينيغالمرضاغالمرضاقادري،ناصح

حيدرياناحمدقدوسي،جمال

 هاي روش سازي بهينه راهبردي زيربرنامه تدوين14
12-22-22-8603-86003 خندقي فرسايشدراكخ حفاظت

خاتمه
 بيات رضا يافته

فرزادمحمودآبادي،مجيدروستا،محمدجواد
 غالمرضاغالمرضا مشاور، كامي نيك داود حيدري،
 رنگ عبدالصالح داري، سررشته امير،شاهينيشاهيني
 جعفري علي جعفري، شريعت محسن آور،

 چرخابي، اميرحسين عيسايي، حسين اردكاني،
 غالمي، شعبانعلي صوفي، مجيد پور،يمهد آزاده

 اكبر علي مهديان، محمدحسين ارشم، عزيز
 پيروان، حميدرضا شريفي، اسماعيل راد، داودي

كارپارهمنصورچشمه،قرمزباقر

13861387

 فرسايشدر خاك حفاظت هاي روش سازي بهينه15
خاتمه12-22-22-8603-86004 سطحي

 داري سررشته امير يافته

عليشريفي،فرودبيات،رضاكاظمي،رحيم
 رضا مشاور، كامي نيك داود اردكاني جعفري
 محسن چرخابي، اميرحسين اسكويي، سكوتي
 حسين،شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضا جعفري، شريعت
 آور، رنگ عبدالصالح پور، روحي حسن عيسايي،
 عبدالرسول شريفي، اسماعيل صوفي، مجيد
 جمال مهديان، محمدحسين مشاور، تلوري

 حسين زاده، اله لطف دادور مشاور، دوسيق
اعتراف

13861387

 هاي روش سازي بهينه راهبردي زيربرنامه تدوين16
خاتمه12-22-22-8603-86006 حساس اراضي خاك حفاظت

 اردكاني جعفري علي يافته

الهذبيحجاللي،نادربيات،رضاايزانلو،اسماعيل
 حسين جعفري، شريعت محسن اسكندري،

 غالمرضاغالمرضا درمني، آقارضي اله حشمت ايي،عيس
 سررشته امير آور، رنگ عبدالصالح،شاهينيشاهيني

اسكويي، سكوتي رضا چرخابي، اميرحسين داري،
 پرور، پاك مجتبي مشاور، كامي نيك داود
 پيروان، حميدرضا صوفي، مجيد اعتراف، حسين

كارپارهمنصورارشم،عزيزشريفي،اسماعيل

13861387

17
 دستيابي منظوربه مرتع وضعيت ييراتتغ بررسي

 گرايشو وضعيت تعيين براي مناسب روش به
 مرتعي هاي اكوسيستم

87072-09-09-04
خاتمه
 يافته

 محمدتقي شاهمرادي، امرعلي
 محمد ناصري، غالمرضا زارع،
رنگ رسول ادناني، مهدي محمدي،
 حميد سعيدفر، مصطفي آوران،

 مزارعي

اصفهاني،يزنداحسانشيردل،محمدرضا
 ميرجليلي، بمان علي اصفهاني، زندي احسان

 محمدرضا كيا، زارع صديقه پزشكي، محمدحسن
 نامني، خطير جمشيد خاني، محمد مرادي،
 توحيد خانبابايي، منوچهر،شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضا
 اسكندري، محمد اله ذبيح گجوتي، ابراهيمي

 اخوتيان، احمدرضا جعفري، علي ابوالقاسمي،
 حسين سرطاوي، كهزادي،حسين مير علي

 جعفري، اشرف علي فيضي، محمدتقي حسيني،
 كاشكي، محمدتقي زاده، رحمتي ابوالفضل

رحيميحسينپور،اكبرحسنيوسفي،محمود

13871391

دربارانآبگيرسطوحسامانهفرمسهبررسي18
دردست4-57-22-8808شيبداراراضيدرزيتوننهالديمرشدواستقرار

13891394 باقري محمد صابري، اسماعيل روغني، محمد شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضااجرا

19
سطوحهايسامانهاندازهترينمناسببررسي

 استاندر زيتون نهال استقراردر شكل لوزي آبگير
گلستان

88081-22-57-4
دردست
 الدين جالل باقري، محمد روغني، محمد شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضا اجرا

13891394 گوكالني

 طريقاز آبگير سطوح هاي سامانه سازي بهينه20
خاتمه4-22-22-84102 خاك پروفيلدر رطوبت ماندگاري تداوم افزايش

 روغني محمد يافته
عبدالمحمدطباطبايي،محمودرضاقادري،ناصح

 عبدال،شاهينيشاهيني غالمرضاغالمرضا روزبهاني، غفوري
شهريور

13841389

وهارودخانهويژگيهايشناختوبررسي21
خاتمه79-0500012000- 01 گلستان استان هاي مسيل

خسروي،دانيالناظمي،الهيارحسيني،احمد عبدليعبدلي صادقصادق يافته
13791381خواجهمنصورحسيني،علي

درمنظورهچنددرختانازبرخيتاثيربررسي22
خاتمه79-0500012000- 02 مينودشت منطقهدر رسوبو رواناب كاهش

جمالشاهيني،غالمرضاپارسايي،الهلطف عبدليعبدلي صادقصادق يافته
13791383خسرويدانيالقدوسي،
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

23
تغييرپل،احداث(عمرانيعملياتتاثيربررسي
 رودخانهدر سيل تشديدو وقوعدر) هندسي مقطع

سوقرهغربحوزههاي

85001-0000-05-
040000 -084-2

خاتمه
 حميدرضا،ييعبدلعبدل صادقصادق لطفي، عبدالرحيم ناظمي الهيار يافته

13851387 صانعي مجتبي عيسايي، حسين راد، قريشي

24
 گياهي پوشش نوع مناسبترين تعيينو بررسي

در سطحي فرسايش كنترلو خاك حفاظت براي
 تپه مرواه مراتع

85022-0000-01-
040000 -084-2

خاتمه
 اعتراف حسين يافته

كامينيكداود،عبدليعبدليصادقصادقعليپور،كامبيز
 عيسايي، حسين دري، عليدمحم مشاور،

خواجهمفيديارازمحمد
13851390

81-0500621000- 03 گلستان استان سواحل هاي ويژگي بررسي25
خاتمه
منصورپارسايي،الهلطفراد،قريشيحميدرضا خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد يافته

13811383خانيكيكرميعليخواجه،

81-0500621000- 01 ستانگل استان ساحلي خطوط تغييرات بررسي26
خاتمه
 يافته

 ناظمي الهيار
شاهيني،غالمرضارضا،غريبعبدالمجيد

،خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد راد، قريشي حميدرضا
خانيكيكرميعلي

13811383

با شمال جنگلهاي فوقاني مرز تغييرات بررسي27
اي ماهواره هاي دادهاز استفاده

83007-0000-01-
170000 -100-4

مه خات
 يافته

 كريمي اسداله ميرآخورلو، خسرو
گرزين، جعفري دوست، بهنوش

 املشي امين مسعود نوكي، يونس

منصوراباذري،دلفانبهراماكبرزاده،علي
 زاده، امان اله بيت اكبرزاده، محمد صالحي،

 محمدكريم اميني، محمد رضايي، اكبر علي
 منصور،خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد مقصودلو،
 نيارق، شريفي جابر اسطلخي، سياه صالحي
 اماني منوچهر يوسفي، كامبيز خرمي، رمضانعلي

مشاور

13831384

 مراتعدر دام خروجو ورود مناسب زمان بررسي28
 ايران رويشي منطقه پنج نمونه

85002-8501-02-
170000 -100-14

خاتمه
 يافته

احساني،عليسندگل،عباسعلي
 زاده، حسن محمد اكبرزاده، علي

 سياه رضا شيرمردي، علي حمزه
 نوري، سهيال ميرداودي، منصور،
 رشوند، سعيد گنجعلي، مجتبي
ميرآخورلي، رسول ناصري، غالمرضا

 نجيب محمدرضا زارع، مصطفي
 احمد حسيني، حبيب زاده،

 نعنايي، ياوري، حسين قرنجيك،
 دلخوش، مصطفي ساعدي، كاظم
 تيره نجفي كيان كيا، زارع صديقه

 تفتي، دهقاني محمدعلي شبانكاره،
اسدپور، رحمان،)رضا(حسيني علي

 فرهاد پور، سلطاني محمدامين
) حبيب( علي هاشمي، هادي آژير،

 ابوالقاسمي، محمد حسيني،
 ناصر بمرود، حسيني غالمرضا

 حسن ميبدي، باغستاني
 خداحامي، قاسم اكبرپورسياقي،

 علي قاسم فرد، خسروي محمود
،ادناني مهدي قشالق، ابرسجي
 خطير جمشيد باقري، حسين
 محمدعلي موسوي، احمد نامني،
 زادبر، محمد كريمي، قادر پذيره،
 احمد حسني، جمال ناصري، احمد

 محسن قصرياني، فرهنگ احمدي،
 يزدي، شريفي محمد اسدي، بني
 حميد ميرآبادي، قائمي طاهر مير

 مرتضي طاهريان، كاظم مزارعي،
 حميد خادم، ثقفي فريده خداقلي،

 اسماعيل حبيبيان، حميد يزه،هو
 سعيدفر، مصطفي كش، فيله
عامري،حسينحسيني،حسين

رنجبر، مجيد شيردل، محمدرضا زارع، محمدتقي
 اصغر علي زارع، نيلوفر نجاتيان، ابوالفضل
 مرادي، محمدرضا درگاهي، عطااله اردكاني،

 اسماعيل ناصري، سميه پزشكي، محمدحسن
 محمد چراغي، امير سعيدي، عباس مقصودلو،
باقري حسين مرادي، پرويز آزدو، ضياء بختياري،
 مهدي تفتي، دهقاني محمدعلي اكبرزاده، محمد

 محمدعلي آالشلو، موسوي ابراهيم ادناني،
 قاسمي، محمدحسن دشتكيان، كاظم قهرماني،
 محمود موسوي، احمد،خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد

 جعفري، فرهنگ صفري، هوشمند گودرزي،
 مرتضي زاده، عيدي ولي كيوانلو، محمود
 پورميرزايي، احمد فيضي، محمدتقي اكبرزاده،
 حميد كالفي، يوسف سعيد معروفي، حسين

 فرهنگ حسيني، آقاجانلوحسين فرهاد زارعي،م
 منصور سرطاوي، كهزاد فياض، محمد قصرياني،
 علي فرحپور، مهدي احمدي، شهال لطفي،

 فراهاني فرمهيني

13851390
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

غالمحسينشوشتري،محمدرضا
 عمراني، نيا قليچ حسن رحماني،

 جابر كريمي، قادر ميرحاجي، تقي
اياد حسيني، حسين نيارق، شريفي
 حسين محمدپور، ماشااله اعظمي،

زادهحسين

 رفتارو مرتعي هاي گونه رجحاني ارزش بررسي29
ايران رويشي منطقه پنج نمونه مراتعدر دام چرايي

85020-8501-02-
170000 -100-14

خاتمه

13851390 خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد يافته

 مهم هاي گونه مجاز برداري بهرهحد بررسي30
 ايران رويشي منطقه پنج نمونه مراتعدر مرتعي

85004-8501-02-
170000 -100-14

خاتمه

13851390 خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد يافته

31
 گياهي پوشش نوع مناسبترين تعيينو بررسي

در سطحي فرسايش كنترلو خاك اظتحف براي
 تپه مرواه مراتع

85022-0000-01-
040000 -084-2

خاتمه

 اعتراف حسين يافته
 كامي نيك داود عبدلي، صادق عليپور، كامبيز

 عيسايي، حسين دري، علي محمد مشاور،
 خواجه مفيدي ارازمحمد

13851390

32
 خاك،هدر فرسايش ميزانبر شخم اثرات بررسي
 منطقه ديم زراعتدر محصول توليدوآب رفت

 گلستان استاندر كالله
86012-22-057-4

خاتمه

 عيسايي حسين يافته

سهرابعباس،محمدرضانژاد،صادقحميدرضا
 اله لطف مشاور، كامي نيك داود سهرابي،
 حسين،خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد پارسايي،

اعتراف

13861391

 هرستانهايش پروري آبزي استعدادهاي مطالعه33
4-77-12-89019)شمالي خراسان( جاجرمو بجنورد

خاتمه

 يلقي سعيد يافته

حسينعليصحافي،زادهحسينهمايون
،خواجهخواجه مفيديمفيدي ارازمحمدارازمحمد خوشباوررستمي،

 الليك شيرنگي، آيناز عبدالحي، حسين
 محمدخاني، حسن فر، حسين حسين ساريخاني،

پناهحقعبداله

13891391

خاتمه81-0500621000- 03 گلستان استان سواحل هاي ويژگي بررسي34
 يافته

منصور،پارساييپارساييالهالهلطفلطفراد،قريشيحميدرضا خواجه مفيدي ارازمحمد
13811383خانيكيكرميعليخواجه،

در مرتعي رويشگاهسه گياهي پوشش مقايسه35
خاتمه2-57-09-00009 گرگان باغ چهار حوزه ييالقي منطقه

 پارساييپارساييههالال لطفلطف يافته
مصداقيمنصورمشاور،حسيني)حبيب(علي

 محمدزماني يحيي مشاور، نعمتي ناصر مشاور،
مشاور

13741375

36
MPSIACوEMPتجربيمدلهايكاراييبررسي
 منطقه آبخيزهاي رسوبو فرسايش برآورد در

گنبدوگرگان
02 -0510312000-76

خاتمه
اعتراف، حسين نيا، فيض سادات عيسايي، حسين پارساييپارسايي الهاله لطفلطف يافته

13761378 خواجه منصور قدوسي، جمال

درمنظورهچنددرختانازبرخيتاثيربررسي37
خاتمه79-0500012000- 02 مينودشت منطقهدر رسوبو رواناب كاهش

 يافته
جمالشاهيني،غالمرضا،پارساييپارساييالهالهلطفلطف عبدلي صادق

13791383خسرويدانيالقدوسي،

مستعدهايدامنهپايداريدرگياهانايريشهنقش38
خاتمه80-0500012000- 04 راميان كالته سيد آبخيز حوضه لغزش

شاهيني،غالمرضاجعفري،شريعتمحمد پارساييپارسايي الهاله لطفلطف يافته
13791379اعترافحسين

39
دربارشمدت-سطح-عمقروابطوتعيينبررسي
 مازندران،انگلست هاي استان( شمالي البرز منطقه

گيالنو
خاتمه0500312000-82- 01

 يافته
 عبدالرسول ناظمي، الهيار،پارساييپارسايي الهاله لطفلطف راد قريشي حميدرضا

13821384 تلوري

با ايراندر سيل تشديدو افزايش علل بررسي40
 گياهي پوشش نقشبر تاكيد

83023-0000-04-
170000 -100-0

خاتمه
 يافته

)يبحب( خسروشاهي، علي محمد
 پرور، جالل پاك حسيني، مجتبي

حسيني، برخورداري، مجيد
 ابريشمي، ايرج تقوايي اصغر علي

لقماني، ويسكرمي، سيامك
 ياراحمدي جمشيد

موسيزاده،شيبانيزهرهمحمدخان،شيرين
كريم چوپاني، سعيد خرمي، طيبي محمد دهقاني،

 محمدرضا،پارساييپارسايي الهاله لطفلطف مغانلو، مهرورز
سهرابي، عبدالرحمان نژاد، فرهادي طاهر دهقاني،

 ابراهيم پارياب، اصغر علي حسيني، مجيد
 عباسي، حميدرضا ميرآب، محمد فراهاني،

 درويشي، محمد كاليراد، عهديه اعتراف، حسين
كرميعزيز

13831387

گياهانمصرفوتوليدفصليتغييراتبررسي41
ايرانرويشيمنطقهپنجنمونهدرمراتعمرتعي

85003-8501-02-
170000 -100-14

13851390 پارساييپارسايي الهاله لطفلطف خاتمه
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

يافته

 رفتارو مرتعي هاي گونه رجحاني ارزش بررسي42
ايران رويشي منطقه پنج نمونه مراتعدر دام چرايي

85020-8501-02-
170000 -100-14

خاتمه

13851390 پارساييپارسايي الهاله لطفلطف يافته

43
 خاك،هدر فرسايش ميزانبر شخم اثرات بررسي
 منطقه ديم زراعتدر محصول توليدوآب رفت

 گلستان استاندر كالله
86012-22-057-4

خاتمه

 عيسايي حسين يافته

سهرابعباس،محمدرضانژاد،صادقحميدرضا
 الهاله لطفلطف مشاور، كامي نيك داود سهرابي،
 حسين خواجه، مفيدي ارازمحمد،پارساييپارسايي

اعتراف

13861391

 ميزان برآورددر EPM مدل كارآيي بررسي44
04-29-29-88023 شرقي البرز منطقه رسوبدهيو فرسايش

خاتمه

 يافته
 اسماعيل اردكاني، جعفري علي
 حسين،پارساييپارسايي الهاله لطفلطف ايزانلو،

 عباسي اكبر علي اعتراف،

الهحجتبياترضالشكريان،پينبيسعيد
 محسن مشاور، چرخابي اميرحسين نسب، رباني

 محمدحسين عيسايي، حسين جعفري، شريعت
 خدري عرب محمود پيروان، حميدرضا مهديان،

كارپارهمنصورچشمه،قرمزباقرمشاور،

13881390

شناسنامهتهيهمنظوربهآبخيزوارزيابيبررسي45
خاتمه72-0510312909- 04گنبدوگرگاندرمنطقهآبخيزها

13721375 اعترافاعتراف حسينحسين خسروي، دانيال كتوك، حميد حسيني علييافته

46
كميرشددرآبيارياثراتباتوامسازگاريبررسي

 قليائي شور اراضيدر كاالرگردين گياه كيفيو
گرگانمنطقه

03 -0310212109-74
خاتمه
13741378 قشالق ابرسجي علي قاسم اعترافاعتراف حسينحسين يافته

دروروانابرسوبتوليددرچراشدتاثراتبررسي47
خاتمه76-0510312000- 01 تپه مراوه منطقه لسي اراضي

قاسمعليعيسايي،حسينحسيني،علي اعترافاعتراف حسينحسين يافته
13761379تلوريعبدالرسولابرسجي،

48
MPSIACوEMPتجربيمدلهايكاراييبررسي
 منطقه آبخيزهاي رسوبو فرسايش برآورد در

گنبدوگرگان
خاتمه0510312000-76- 02

 يافته
،اعترافاعتراف حسينحسين نيا، فيض سادات عيسايي، حسين پارسايي اله لطف

13761378 خواجه منصور قدوسي، جمال

وحاصلخيزيبرلسياراضيازبرداريبهرهتاثير49
2-57-22-00001 تپه مراوه منطقهدر خاك فرسايش

خاتمه
مشاور،چرخابياميرحسينمشاور،بيرودياننادر اعترافاعتراف حسينحسين يافته

13781379مشاوراولپاشاييعباس

50
 مكانيسمهاي بررسيو شوري عوامل شناسايي
 طبيعي محيطهايدر گياهان شوريبه مقاومت

 گرگان منطقه
01 -0310212909-79

خاتمه
 يافته

 اكبرپورسياقي حسن
حيدريحسينقشالق،ابرسجيعليقاسم
،اعترافاعتراف حسينحسين حسيني، علي آبادي، شريف

اكبرلوموسيعصري،يونس
13791381

مستعدهايدامنهپايداريدرگياهانايريشهنقش51
خاتمه80-0500012000- 04 راميان كالته سيد آبخيز حوضه لغزش

 يافته
شاهيني،غالمرضاجعفري،شريعتمحمد پارسايي اله لطف

13801382اعترافاعترافحسينحسين

52
شيمياييوفيزيكيخصوصياتارتباطبررسي
 زيرحوزهدر ايشيفرس اشكالبا لسي هاي خاك

قرناوه
خاتمه0500012000-80- 01

 يافته
 حسينحسين خواجه، چرخابي، منصور اميرحسين عيسايي حسين

13801382 اعترافاعتراف

آبكندهايكليماتيك-مورفوهايويژگيبررسي53
80-0500012000- 03 گلستان استان

خاتمه
 يافته

غالمرضاچرخابي،اميرحسينحسيني،علي عيسايي حسين
13801382اعترافاعترافحسينحسين،شاهيني

با ايراندر سيل تشديدو افزايش علل بررسي54
 گياهي پوشش نقشبر تاكيد

83023-0000-04-
170000 -100-0

خاتمه
 يافته

) حبيب( علي خسروشاهي،
 جالل پرور، پاك مجتبي حسيني،

 حسيني، مجيد برخورداري،
 ايرج ابريشمي، تقوايي اصغر علي

 لقماني، سيامك ويسكرمي،
 ياراحمدي جمشيد

زاده،شيبانيزهرهمحمدمحمدخان،شيرين
 سعيد خرمي، طيبي محمد دهقاني، موسي
 پارسايي، اله لطف مغانلو، مهرورز كريم چوپاني،

 نژاد، فرهادي طاهر دهقاني، محمدرضا
 اصغر علي حسيني، مجيد سهرابي، عبدالرحمان
 ميرآب، محمد فراهاني، ابراهيم پارياب،
كاليراد، عهديه،اعترافاعتراف حسينحسيني،عباس حميدرضا

كرميعزيزدرويشي،محمد

13831387

جنگليدرختانازبرخيرويشگاهينيازبررسي55
ايران

84002-0000-01-
170000 -100-0

خاتمه
13841387 اعترافاعتراف حسينحسينيافته

 هاي حوزه ريزي برنامهو مديريت مسايل بررسي56
 RRAو PRA روشهاي بكارگيريبا آبخيز

84034-0000-03-
040000 -100-0

خاتمه
 يافته

موسويحيدريان، محموداحمد
 حسين منصور، سياه رضا نژاد،

 محمد حشمتي، مسيب عيسايي،
قيطوري

13841387 اعترافاعتراف حسينحسينباقريان، نمكي، رضا محمد
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 فرسايندگي شاخص مناسبترين تعيينو بررسي57
 ايران مختلف مناطقدر باران

85020-0000-01-
040000 -100-0

خاتمه

13851390 اعترافاعتراف حسينحسين يافته

58
 گياهي پوشش نوع مناسبترين تعيينو بررسي

در سطحي فرسايش كنترلو خاك حفاظت براي
 تپه مرواه مراتع

85022-0000-01-
040000 -084-2

خاتمه

 اعترافاعتراف حسينحسين يافته
 كامي نيك داود عبدلي، صادق عليپور، كامبيز

 عيسايي، حسين،دري علي محمد مشاور،
 خواجه مفيدي ارازمحمد

13851390

59
 خاك،هدر فرسايش ميزانبر شخم اثرات بررسي
 منطقه ديم زراعتدر محصول توليدوآب رفت

 گلستان استاندر كالله
86012-22-057-4

خاتمه

 عيسايي حسين يافته

سهرابعباس،محمدرضانژاد،صادقحميدرضا
 اله لطفر،مشاو كامي نيك داود سهرابي،
 حسينحسين خواجه، مفيدي ارازمحمد پارسايي،

اعترافاعتراف

13861391

فرسايشدرخاكحفاظتهايروشسازيبهينه60
12-22-22-8603-86004سطحي

خاتمه
13861387 اعترافاعتراف حسينحسينيافته

هايروشسازيبهينهراهبرديزيربرنامهتدوين61
12-22-22-8603-86005خاككيفيتحفاظت

خاتمه
13861387 اعترافاعتراف حسينحسينيافته

هايروشسازيبهينهراهبرديزيربرنامهتدوين62
12-22-22-8603-86006حساساراضيخاكحفاظت

خاتمه
13861387 اعترافاعتراف حسينحسينيافته

درموثرعواملپايشوشناختزيربرنامهتدوين63
12-22-22-8605-86005شياريوايورقه،پاشمانيهايفرسايشايجاد

خاتمه
13861387 اعترافاعتراف حسينحسينيافته

 ميزان برآورددر EPM مدل كارآيي بررسي64
خاتمه04-29-29-88023 شرقي البرز منطقه رسوبدهيو فرسايش

 يافته

 اردكاني، اسماعيل جعفري علي
 حسينحسينپارسايي، اله ايزانلو، لطف
 عباسي، اكبر، علياعترافاعتراف

الهحجتبيات،رضالشكريان،پينبيسعيد
 محسن مشاور، چرخابي اميرحسين نسب، رباني

 محمدحسين عيسايي، حسين جعفري، شريعت
 خدري عرب محمود پيروان، حميدرضا مهديان،

كارپارهمنصورچشمه،قرمزباقرمشاور،

13881390

دروروانابرسوبتوليددرچراشدتاثراتبررسي65
خاتمه76-0510312000- 01 تپه مراوه منطقه لسي اراضي

 يافته
قاسمعلي،عيساييعيساييحسينحسينحسيني،علي اعتراف حسن

13761379تلوريعبدالرسولابرسجي،

66
MPSIACوEMPتجربيمدلهايكاراييبررسي
 منطقه آبخيزهاي رسوبو فرسايش برآورد در

گنبدوگرگان
خاتمه0510312000-76- 02

 يافته
اعتراف، حسين نيا،يضف، ساداتعيساييعيسايي حسينحسين پارسايي اله لطف

13761378 خواجه منصور قدوسي، جمال

الگويبينيپيشوجريانهيدروديناميكبررسي67
79-0500035000- 10 گرگان خليجدر روسوبگذاريو فرسايش

خاتمه
 يافته

،عيساييعيساييحسينحسينپيروز،دولتشاهيمحرم پوراناركي رحيمي حميد
13791381رضاغريبمحمدرضا

68
شيمياييوفيزيكيخصوصياتارتباطبررسي
 زيرحوزهدر فرسايشي اشكالبا لسي هاي خاك

قرناوه
خاتمه0500012000-80- 01

 حسين خواجه، منصور چرخابي، اميرحسين عيساييعيسايي حسينحسين يافته
13801382 اعتراف

حفاظتاقداماتوگياهيپوششتاثيربررسي69
خاتمه80-0500012000- 02لسياراضيدرهايخندقرشدكنترلدرخاك

13801385 عيساييعيسايي حسينحسين چرخابي، اميرحسين شاهيني غالمرضايافته

آبكندهايكليماتيك-مورفوهايويژگيبررسي70
خاتمه80-0500012000- 03 گلستان استان

غالمرضاچرخابي،اميرحسينحسيني،علي عيساييعيسايي حسينحسين يافته
13801382اعترافحسينشاهيني،

 هاي حوزه ريزي برنامهو مديريت سايلم بررسي71
 RRAو PRA روشهاي بكارگيريبا آبخيز

84034-0000-03-
040000 -

خاتمه
 يافته

موسويمحمودحيدريان،احمد
 حسينحسينمنصور، سياه رضا نژاد،

 محمد حشمتي، مسيب،عيساييعيسايي
قيطوري

 حشمتي، مسيب باقريان، رضا نمكي، محمد
13841387 اعتراف حسين

72
تغييرپل،احداث(عمرانيعملياتتاثيريبررس
 رودخانهدر سيل تشديدو وقوعدر) هندسي مقطع

سوقرهغربحوزههاي

85001-0000-05-
040000 -084-2

خاتمه
 يافته

 حميدرضا عبدلي، صادق لطفي، عبدالرحيم ناظمي الهيار
13851387 صانعي مجتبي،عيساييعيسايي حسينحسين راد، قريشي

73
 گياهي پوشش نوع اسبترينمن تعيينو بررسي

در سطحي فرسايش كنترلو خاك حفاظت براي
 تپه مرواه مراتع

85022-0000-01-
040000 -084-2

خاتمه

 اعتراف حسين يافته
 كامي نيك داود عبدلي، صادق عليپور، كامبيز

،عيساييعيسايي حسينحسين دري، علي محمد مشاور،
 خواجه مفيدي ارازمحمد

13851390

74
 خاك،هدر فرسايش ميزانبر شخم اثرات بررسي
 منطقه ديم زراعتدر محصول توليدوآب رفت

 گلستان استاندر كالله
86012-22-057-4

خاتمه

 عيساييعيسايي حسينحسين يافته
 سهراب عباس، محمدرضا نژاد، صادق حميدرضا

 اله لطف مشاور، كامي نيك داود سهرابي،
 حسين خواجه، مفيدي ارازمحمد پارسايي،

13861391



و منابع طبيعيو آموزش مركز تحقيقات- روبروي سازش-خيابان شهيد دكتر بهشتي-گرگان: پستي نشاني  گلستاناستان كشاورزي

 www.ganrrc.org.ir:نشاني سايت 017- 32159813: نمابر 017- 32150063-4: تلفن تماس 4915677555:تي كدپس

ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

اعتراف

هايروشسازيبهينهراهبرديزيربرنامهتدوين75
خاتمه12-22-22-8603-86003خندقيفرسايشدرخاكحفاظت

13861387 عيساييعيسايي حسينحسينيافته

فرسايشدرخاكحفاظتهايروشسازيبهينه76
خاتمه12-22-22-8603-86004سطحي

13861387 عيساييعيسايي حسينحسينيافته

هايروشسازيهينهبراهبرديزيربرنامهتدوين77
خاتمه12-22-22-8603-86006حساساراضيخاكحفاظت

13861387 عيساييعيسايي حسينحسينيافته

درموثرعواملپايشوشناختزيربرنامهتدوين78
خاتمه12-22-22-8605-86001خندقيفرسايشايجاد

13861387 عيساييعيسايي حسينحسينيافته

دروثرمعواملپايشوشناختزيربرنامهتدوين79
خاتمه12-22-22-8605-86005شياريوايورقه،پاشمانيهايفرسايشايجاد

13861387 عيساييعيسايي حسينحسينيافته

 شمال استانهايدر اراضياز استفاده الگوي بررسي80
0-22-22-88040 كشور

خاتمه

 يافته
 سررشته امير كامي، نيك داود

 حسن،عيساييعيسايي حسينحسين داري،
 احمديان

 امير بيات، رضا شادماني، عليرضا كاظمي، رحيم
13881390 داودي محمدهادي داري، سررشته

 گندم توليد عملكردو شيب مقدار رابطه بررسي81
0-22-22-89007 ديم

خاتمه

 يافته
 احمدي، محمد داري، سررشته
 كرمي شاه علي،عيساييعيسايي حسينحسين

 عبدالمحمد امير كامي، نيك داود كاظمي، رحيم
13891391 كار پاره منصور ور،مشا روزبهاني غفوري

82
از رسوبدهي برآورد تجربي هاي مدل واسنجي
در كوچك بندهاي مخازن رسوب بررسي طريق

 ايران
8902-29-29-01

خاتمه

 يافته

پينبيخدري، سعيدعربمحمود
 حشمت،عيساييعيسايي حسينحسين لشكريان،

 اله ذبيح درمني، آقارضي اله
 هاشمي، اصغر علي اسكندري،

 رنگ عبدالصالح بروشكه، ابراهيم
 كيانفر پارسامهر، محمدرضا آور،

 راد، داودي اكبر علي پيامني،
مصباححميد

13891392 مشاور چرخابي اميرحسين

 رسوب بررسي طريقازEPM تجربي مدل واسنجي83
 ايراندر كوچك بندهاي مخازن

89001-8902-29-29-
01 

خاتمه

 يافته

ابراهيملشكريان،پينبيسعيد
 آقارضي اله حشمت وشكه،بر

 ذبيح آور، رنگ عبدالصالح درمني،
 هاشمي، اصغر علي اسكندري، اله

پيامني، كيانفر پارسامهر، محمدرضا
مصباححميد

،عيساييعيساييحسينحسينكالت،باقريانعليبيات،رضا
 جعفري علي مشاور، چرخابي اميرحسين

 بهمن ويسكرمي، ايرج گرشاسبي، پرويز اردكاني،
علي پيروان، حميدرضا اسكويي،تيسكو رضا پور،

 عرب محمود قدرتي، منصور راد، داودي اكبر
رهبرغالمرضامشاور،خدري

13891392

84
از MPSIACو PSIAC تجربي هاي مدل واسنجي
در كوچك بندهاي مخازن رسوب بررسي طريق

 ايران

89002-8902-29-29-
01 

خاتمه

13891392 عيساييعيسايي حسينحسين يافته

رسوب بررسي طريقاز FSM تجربي مدل واسنجي85
 ايران كوچك بندهاي مخازن

89003-8902-29-29-
01 

خاتمه

13891392 عيساييعيسايي حسينحسين يافته

 ميزان برآورددر EPM مدل كارآيي بررسي86
04-29-29-88023 شرقي البرز منطقه رسوبدهيو فرسايش

خاتمه

 يافته
 اسماعيل اردكاني، جعفري علي
 حسين پارسايي،لها لطف ايزانلو،

 عباسي اكبر علي اعتراف،

الهحجتبيات،رضالشكريان،پينبيسعيد
 محسن مشاور، چرخابي اميرحسين نسب، رباني

 محمدحسين،عيساييعيسايي حسينحسين جعفري، شريعت
 خدري عرب محمود پيروان، حميدرضا مهديان،

كارپارهمنصورچشمه،قرمزباقرمشاور،

13881390

87
سي الگوي استفاده از اراضي دربرر

0-22-22-88040 استان گلستان
خاتمه

 يافته
زينب حسيني پارسايي،پارسامهر حسين عيسائي  13881390

و عملكرد88 13891390پارسايي، پارسامهر حسين عيسائيخاتمه0-22-22-89007بررسي رابطه مقدار شيب
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

مجيدآسيايي يافتهتوليد گندم ديم

89

وPSIACتجربيهايمدلواسنجي
MPSIAC از طريق بررسي رسوب

 مخازن بندهاي كوچك در ايران

8900-8902-29-
29-01

خاتمه

 مجيدآسيايي حسين عيسائي يافته
13901392 صادق عبدلي

90

ازEPMتجربيهايواسنجي مدل
طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي

 كوچك در ايران

89002-8902-
29-29-01

خاتمه
13901392 حسين عيسائي محمد رضا پارسامهر فتهيا

91

در برآوردEPMبررسي كارآيي مدل
و رسوبدهي منطقه ميزان فرسايش

 البرز شرقي در گرگانرود

89023-8902-
29-29-04

خاتمه
13891391 حسين عيسائي لطف اهللا پارسايي يافته

92

در برآوردEPMبررسي كارآيي مدل
دهي منطقهو رسوبميزان فرسايش

 اتركالبرز شرقي

89023-8902-
29-29-04

خاتمه
13891391 حسين عيسائي حسين اعتراف يافته

از طريق FSMواسنجي مدل تجربي93
 رسوب مخازن بندهاي كوچك

89003-8902-
29-29-01

خاتمه
 يافته

آسيايي پارسايي شاهيني،پارسامهر مفيدي خواجه  90 92

94

درانيبررسي نقش عمليات عمر
تشديد وقوع سيل در روخانه هاي

 غرب قره سو
85001-05-
040000-084-2

خاتمه
13851389 محمد رضا پارسامهر الهيار ناظمي يافته

95

بررسي اثرات شخم بر ميزان فرسايش
و توليد محصول خاك، هدر رفت آب
 در زراعت ديم منطقه كالله در استان

4-057 -22-
86012 

خاتمه 
ع يافته يساييحسين  

 سهراب سهرابي
 لطف اهللا پارسايي
 حسين اعتراف

138691 

96
برسي تعيين مناسبترين نوع پوشش
گياهي براي حفاظت خاك وكنترل

 فرسايش در مراتع مراوه تپه

4-084 -04-01-
000-85022  

خاتمه 

 138590 حسين عيسايي حسين اعتراف يافته

97
برسي مناسب ترين اندازه سامانه هاي

شكل در استقرارسطوح آب گير لوزي
 نهال زيتون در استان

4-57-22-88081
دردست

 اجرا
94 89 محمد روغني محمد باقري غالمرضا شاهيني

98
بررسي سه فرم سامانه سطوح آبگير

و رشد ديم نهالباران در استقرار
 زيتون در اراضي شيبدار

4-57-22-88080
دردست

 اجرا
94 89د باقريمحمد روغني محم غالمرضا شاهيني

99
-بررسي تاثير بانكتهاي هاللي شكل
و توسعه درذخيره نزوالت آسماني

 
خاتمه

 138690 صادق عبدلي يافته
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

باغات مثمره در اراضي شيبدار

100
بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان

 گلستان
88040-22-22-0

خاتمه

 يافته
 حسين عيسائي

ارسامهر، زينبلطف اهللا پارسايي، محمدرضاپ
 حسيني

13881390 

و عملكرد توليد101 بررسي رابطه مقدار شيب
 گندم ديم

89007-22-22-0
خاتمه

 يافته
لطف اهللا پارسايي، محمدرضا پارسامهر، حسين عيسائي

 مجيدآسيايي
13891390 

102
تجربيهايواسنجي مدل PSIAC و  MPSIAC 

از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي
د ر ايرانكوچك

8900-8902-29-
29-01

خاتمه

 يافته
 13901392 مجيدآسيايي، صادق عبدلي حسين عيسائي

103
تجربيهايواسنجي مدل EPM از طريق 

بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در
 ايران

89002-8902-29-
29-01

خاتمه

 يافته
 13901392 حسين عيسائي محمد رضا پارسامهر

104
در برآورد ميزان EPMبررسي كارآيي مدل

و رسوبدهي منطقه البرز شرقي در فرسايش
 گرگانرود

89023-8902-29-
29-04

خاتمه

 يافته
 13891391 حسين عيسائي لطف اهللا پارسايي

105
در برآورد ميزان EPMبررسي كارآيي مدل

و رسوبدهي منطقه البرز شرقي در فرسايش
 اترك

89023-8902-29-
29-04

خاتمه

اعتراف حسين يافته  13891391 حسين عيسائي 

106
از طريق رسوب FSMواسنجي مدل تجربي

 مخازن بندهاي كوچك
89003-8902-29-

29-01

خاتمه

آسيايي-پارسايي-شاهيني–پارسامهر مفيدي خواجه يافته  90 92

مساحت در فرسايش–بررسي آستانه شيب107
 آبكندي دراستان گلستان

9002-29-29-0
دردست

جراا  
 حسين عيسائي

ا-محمدرضاپارسامهر عطيه-پارسايي...لطف
ارازمحمدمفيدي خواجه- صفرنژاد  

13911393 

108
بررسي اثرات شخم بر ميزان فرسايش خاك،
و توليد محصول در زراعت ديم هدر رفت آب

 منطقه كالله در استان گلستان
4-057 -22-86012

خاتمه

 يافته
 حسين عيسايي

اهللا پارسايي، حسين سهراب سهرابي، لطف
 اعتراف

13861391 

109

بررسي مناسب ترين اندازه سامانه هاي سطوح
آبگير لوزي شكل در استقرار نهال زيتون در

 استان گلستان
4-57-22-88081  

دردست

 اجرا
8994 محمد روغني محمد باقري غالمرضا شاهيني

110

بررسي تاثير بانكتهاي هاللي شكل در ذخيره
آ و توسعه باغات مثمره در نزوالت سماني

 اراضي شيبدار

خاتمه

 يافته
 13861390 صادق عبدلي

111
شناخت مخروط افكنه هاي استان به منظور

- تغذيه سفره هاي زير زميني
دردست

 اجرا
 13911393- لطف اهللا پارسايي

بررسي سه فرم سامانه سطوح آبگير باران در112
ز و رشد ديم نهال يتون در اراضي استقرار

4-57-22-88080 8994 محمد روغني محمد باقري غالمرضا شاهينيدردست 
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 اجراشيبدار

113

ارزيابي مديريت كاربري اراضي بر ميزان
و توليد رسوب در حوزه آبخيز فرسايش خاك

 سد بوستان

دردست

 13911393- محمدرضا پارسامهر اجرا

114
ديد يابررسي اثر سازه هاي عمراني بر تش

 كاهش سيل در رودخانه قور چاي راميان
دردست

 اجرا
 13911393- الهيار ناظمي

115
و عملكرد توليد بررسي رابطه مقدار شيب

 گندم ديم دراستان گلستان
89007-22-22-0

خاتمه

 يافته
 حسين عيسايي

حسين-محمدرضا پارسامهر-لطف اهللا پارسايي
 اعتراف

13891391 

116

وبررسي ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي
رفتار چرايي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي

)سرعلي آباد(ايران
57/39289  

خاتمه 

 يافته
 13851389 اراز محمد مفيدي خواجه)سيدرضا(سيد علي حسيني

117
ــدل ــنجي م ــاي واس ــي ه و PSIACتجرب

MPSIAC از طريق بررسي رسوب مخازن
 بندهاي كوچك در ايران

8900-8902-29-
29-01

خاتمه

 محمد رضا پارسامهر يافته
 مجيدآسيايي
 صادق عبدلي

13901392 

118
از طريـق EPMتجربـي هاي واسنجي مدل

بررسي رسـوب مخـازن بنـدهاي كوچـك در
 ايران

89002-8902-29-
29-01

خاتمه

 13901392 حسين عيسائي محمد رضا پارسامهر يافته

119
رد ميـزاندر برآو EPMبررسي كارآيي مدل

و رسوبدهي منطقه البـرز شـرقي در فرسايش
 گرگانرود

89023-8902-29-
29-04

خاتمه

 13891391 حسين عيسائي لطف اهللا پارسايي يافته

120
در برآورد ميـزان EPMبررسي كارآيي مدل

و رسوبدهي منطقه البـرز شـرقي در فرسايش
 اترك

89023-8902-29-
29-04

خاتمه

 13891391 ين عيسائيحس حسين اعتراف يافته

121
از طريق رسوب FSMواسنجي مدل تجربي

 مخازن بندهاي كوچك
89003-8902-29-

29-01
خاتمه

92 90 آسيايي-پارسايي-شاهيني–پارسامهر مفيدي خواجه يافته

تهيه مدل تحليلي انتقال بار معلق غير چسبنده122
از محيطهاي متخلخل تحت جريان متالطم

90022-29-29-2
دردست

90 مهدي حبيبي الهيار ناظمي اجرا
92 

رخواستد
تمديدشده 

مساحت در فرسايش–بررسي آستانه شيب123
 آبكندي دراستان گلستان

9002-29-29-0
دردست

 حسين عيسائي اجرا
ا-محمدرضاپارسامهر عطيه-پارسايي... لطف

 ارازمحمدمفيدي خواجه- صفرنژاد
13911393 

124
هاي هاللي شكل درر بانكتبررسي تاثي

و توسعه باغات مثمره ذخيره نزوالت آسماني
 در اراضي شيبدار

دردست

138613 صادق عبدلي اجرا
90

)
مه
ادا ارد

د
(

13911392-لطف اهللا پارساييخاتمه-شناخت مخروط افكنه هاي استان به منظور125
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ردي
 شماره طرح عنوان طرحف

وضعيت
سال همكار مجريطرح

شروع
سال
پايان

 يافتهتغذيه سفره هاي زير زميني

126
ترين اندازه سامانه هاي سطوحبررسي مناسب

آبگير لوزي شكل در استقرار نهال زيتون در
 استان گلستان

4-57-22-88081 
دردست

8994 محمد روغني محمد باقري غالمرضا شاهيني اجرا

127
بررسي سه فرم سامانه سطوح آبگير باران در

و رشد ديم نهال زيتون در اراضي استقرار
 شيبدار

4-57-22-88080 
دست در

 891394 محمد روغني محمد باقري غالمرضا شاهيني اجرا

128
بررسي تاثير بانكتهاي هاللي شكل در ذخيره

و توسعه باغات مثمره در نزوالت آسماني
 اراضي شيبدار

خاتمه

 13861390 صادق عبدلي يافته

129
ارزيابي مديريت كاربري اراضي بر ميزان

ح و توليد رسوب در وزه آبخيز فرسايش خاك
 سد بوستان

خاتمه

 13911392 اراز محمد مفيدي خواجه محمدرضا پارسامهر يافته

بررسي اثر سازه هاي عمراني بر تشديد يا130
 كاهش سيل در رودخانه قور چاي راميان

دردست

 13921393- الهيار ناظمي اجرا

131

نقش اصالح كاربري اراضي شيبدار بر ميزان
و و رسوب ،( سيل فرسايش تراس بندي

و علوفه كاري  سد) احداث باغ در حوزه
وشمگير

 شاهيني-پارسائي–مفيدي خواجه-ناظمي محمدرضا پارسامهر


