
 1 

 

نام خداه ب  

 رزومه علمی

 

 ۷۳۳۱زد )ابركوه(، سال یمتولد   پناه: ید كاظم علویس

 

 :التیتحص -۱

 ۷۳۳۱ل یفارغ التحص -رازیاز دانشگاه ش یسانس خاكشناسیل

 ۷۳۱۱ل یفارغ التحص -ت مدرس یسانس از دانشگاه تربیق لفو

 بلژیك (Gent) نتگدانشگاه از  (ی)خاكشناس GISسانس سنجش از دور و یفوق ل

 ۷۳۱۳ل یك فارغ التحصیبلژ (Gent) دانشگاه گنت از (ی)خاكشناس GISسنجش از دور و  یدكتر

 

   :یر و نشان علمیلوح تقد -۲

 از دانشگاه تهران ی، نشان علم۷۳٣۳ده دانشگاه تهران، یمحقق برگز (۷

 ۷۳٣۸استاد نمونه دانشگاه تهران،  (۱

 یاراض یكاربر یبرا GISنه كاربرد سنجش از دور یر زمد ۷۳٣۱نمونه دانشگاه تهران سال  یقاتیطرح تحق (۳

 GISابان لوت با استفاده از سنجش از دور و یب یاردانگهاینه مطالعه یدر زم ۷۳٣۱نمونه دانشگاه تهران، سال  یقاتیطرح تحق (۸

 ین كشورهایو علوم زم ییفضا ینقشه بردار یمللالن یب یتویتوسط انست GISسنجش از دور و  ین المللیر از كنفرانس بیلوح تقد (5

 هند و هلند

 ۷۳۱۳ده در كشور در سال یت طرح برگزبمناسه ب یركار و امور اجتماعیر از وزیلوح تقد (۳

  ۷۳٣۷ یك در سالهایده در كنفرانس ژئوماتیمناسبت مقاله برگزه ر بیلوح تقد (۱

 ۷۳٣۱ یك در سالهایده در كنفرانس ژئوماتیمناسبت مقاله برگزه ر بیلوح تقد (٣

 ۷۳۱۱ن سال یخاك در چ یطبقه بند ین المللیش بین مقاله از همایخاب بهترانت (9

 رانیا یابانیدر مطالعه وسط لوت مناطق ب GISش كاربرد سنجش از دور و ین همایاول یر از برگزاریلوح تقد (۷۱

 ابان لوتیب یم حرارتی، طرح رژ۷۳٣۸ده دانشگاه تهران در سال یطرح برگز (۷۷

 یده كشوریبه مناسبت محقق برگزر از وزارت علوم، یلوح تقد (۷۱

 ۷۳٣5ده دانشگاه تهران در سال یطرح برگز (۷۳

 )سنجش از دور حررارتی و كاربرد ان در علوم زمین(   ۷۳٣۳ ده سال دانشگاهییكتاب تالیفی برگز (۷۸

 ن در علوم زمین(  آ)سنجش از دور حررارتی و كاربرد  ۷۳٣۳شایسته تقدیر جمهوری اسالمی ایران  كتاب تالیفی (۷5

 ۷۳٣۱ولف برگزیده انتشارات دانشگاه تهران در سال م (۷۳
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 ۱۱۱٣در دانشگاه تهران از سال  كسب كرسی استاد تمامی  (۷۱

 ۷۳9۷استاد بین الملل دانشگاه تهران در سال  (۷٣

 "حرارت شاخصی از هوشمندی جهان  "برای ارائه مقاله كلیدی با عنوان   SMPRلوح تقدیر از كنفرانس بین المللی  (۷9

ارت شاخصی از هوشمندی جهان )رابطه زمان، مکان و  حرارت( برای اولین بار، و برگزاری همایش حرارت ارائه نظریه حر (۱۱

 ۷۳9۱شاخصی از هوشمندی جهان در دانشگاه تهران، 

 ۱۱۷۱آلمان در سال  -برلین  Freieاز دانشگاه  Erasmusاعطا بورسیه  (۱۷

 ۱۱۷۱آلمان در سال   Gottingenاز دانشگاه  German Academic Exchange Service (DAAD)اعطا بورسیه از طرف  (۱۱

 Earselسخنران اصلی سمینار  (۱۳

 ۷۳9۷در دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران،  GIS  RS/راه اندازی دكترای رشته  (۱۸

 ۷۳9۳، دریافت جایزه عالمه طباباطبایی از ریاست جمهوری (۱5

 ۷۳9۸استاد منتخب دانشگاه تهران  (۱۳

 ۷۳95سخنران كلیدی دانشگاه شیراز  (۱۱

۱٣) Chair of International summit of health and lifestyles Global Soil Threats. 

 تهران ۷۳95سخنران كلیدی دومین گنگره بین المللی علوم زمین،  (۱9

 دانشگاه كراچی،  پاكستان ۱۱۷۱، (SURE)جنوب آسیا سخنران كلیدی اولین كنفرانس  (۳۱

 شورهای سنجش از دور كهمکاری در تهیه و تدوین برنامه (۳۷

 .. مونیخ، آلمان۱۱۷۱و سنجش از دور،  GISسخنران كلیدی دومین كنگره جهانی  (۳۱

 

 :یقاتیو تحق یت در مجامع علمیعضو -3

   EARSeL)) پاارو سنجش از دور ( Scientific Association) یت انجمن علمیعضو (۷

 (Desertnetبیابان )  یت انجمن علمیعضو (۱

 رانیا  GISور و سنجش از د یره انجمن علمیئت مدیت هیعضو (۳

 رانیا یعیو منابع طب یكشاورز یره سازمان نظام مهندسیئت مدیه تیعضو (۸

 پنجساله اول و دوم كشور یعیمنابع طب یزیبرنامه ر یته تخصصیت در كمیعضو (5

 اه تهرانگدانش یپژوهش یت شورایعضو (۳

 ابانیب یو پژوهش یمجله علم  هیریئت تحریه یت در شورایعضو (۱

 ییایجغراف یه مجله پژوهشهایریئت تحریت در هیعضو (٣

 كشور یعیطب یایبال یته ملیكم یعال یت در شورایعضو (9

 ید بهشتی، شهیران، جهاد دانشگاهیا ین شناسیه مجله زمیریئت تحریت در در هیعضو (۷۱

 دانشگاه یلیالت تکمیتحص عضویت در (۷۷



 3 

 دانشگاه تهران یلیالت تکمیتحص یت در شورایعضو (۷۱

 اه تهرانست دانشگیط زیون محیسیت در كمیعضو (۷۳

 ابان در كشوریت بیریمد سس انجمنؤم (۷۸

 دانشگاه شهید چمران ن یزم علوم  ه مجلهیریئت تحریهدر تیعضو (۷5

 ۱۱۱٣در دانشگاه تهران از سال  كسب كرسی استاد تمامی  (۷۳

 ، دانشگاه شهید بهشتیGISعضویت در هیئت مجله سنجش از دور و  (۷۱

 رانینخبگان ا یمل ادیبن تهیعضو كم (۷٣

در كشور   UNCCD-Cop10 (United Nations Convention to Combat Desertification)ین المللی عضویت در اجالس ب (۷9

 ۱۱۷۷كره جنوبی در سال 

 ۷۳9۷عضویت در كمیته علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان ایران،  (۱۱

 ITPS ( Inter governmental panel on soils )عضو منتخب  (۱۷

 (FAO)عضو سازمان خواربار جهانی  (۱۱

 مشورتی مخاطرات طبیعی عضو شورای (۱۳

 شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سرزمین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوریعضو  (۱۸

 (AGUعضویت در اتحادیه علوم زمین آمریکا )  (۱5

 اروپا  عضویت در اتحادیه علوم زمین (۱۳

 

    :انتشارات -۴

 كنفرانسهای بین المللی در كشورهای مختلف جهانو  ISIو  یلن الملیب یمعتبر علم یمقاله در ژورنالهاصدو هفتاد    -۷

 یداخل  یكنفرانسهاداخلی و ژورنالهای معتبر علمی مقاله در   چهل و چهارصد و  -۱

 دوم( پ)چا انتشارات دانشگاه تهران ،۷۳٣۱، نیكتاب كاربرد سنجش از دور در علوم زمف یتال -۸

 )چاپ دوم( انتشارات دانشگاه تهران ،۷۳٣۳ نیربرد آن در علوم زمو كا یكتاب سنجش از دور حرارتف یتال -5

 انتشارات دانشگاه تهران،  ۷۳٣۱،(یرقوم ی)خاكشناس اطالعات در علوم زمین یها یف كتاب كاربرد فن آوریتال -۳

 دانشگاه تهران، ۷۳٣۳ ،ییهوا یاو عکس ه یر ماهواره ایر تصاویو تفس نوین  سنجش از دور یمبان -۱

 . دانشگاه تهران۷۳9۷سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی )ترجمه(.  -٣

 . دانشگاه تهران۷۳9۳)ترجمه(،   سنجش از دور شوری خاك -9

 گزارش علمی طرحهای مصوب دانشگاه بیست و دو -۷۱

 صص۷۳٣، نشر ترفند. ۷۳95علم و عشق ،  -۷۷

 انشگاه تهران. ، د۷۳95رمزگشایی آتش و پدیدار شناسی حرارت،  -۷۱

 . دانشگاه تهران.۷۳9۸روش تحقیق در سنجش از دور )ترجمه(،  -۷۳
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 .. دانشگاه تهران۷۳95)ترجمه(،  ها و كاربردهاها، الگوریتمپیشرفت هایی در سنجش از دور زیست محیطی سنجنده -۷۸

 نشگاه تهران.. دا۷۳95سنجش از دور پوشش گیاهی اصول ، روش های تفسیر و كاربردها )ترجمه(،  -۷5

 

5- Book Chapter 

1- Alavi Panah, S.K., Talebi, S., and Amiraslani F., 2012. Predictability of Water Sources Using Snow Maps 

Extracted from the Modis Imagery in Central Alborz, Iran 
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بررسی محدودیت های تهیه نقشه دمای سطحی بیابان لوت با  ،۷۳٣۷ ، چوقی بایرام،سراجیان و كمکی، سید كاظم ،علوی پناه -01

 .99-٣5. صص ۷، شماره ۱دوره مجله بیابان. ،استفاده از داده های حرارتی باند حرارتی ماهواره لندست

، ۱ دوره مجله بیابان. ،مطالعه ژئومورفولوژی یاردانگهای لوت ،۷۳٣۷ ، حسن،احمدی ، سید كاظم ،علوی پناه ناصر، مشهدی، -06

 .5۳-۱5. صص ۱شماره

 های داده از استفاده با پالیا حاشیه خاكهای تفکیك و . بررسی۷۳٣۱امیرهوشنگ.  احسانی,سیدكاظم پناه علوی,غالمرضا زهتابیان  -07

، ۷۳. نشریه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.  دوره (دامغان پالیای: موردی مطالعه( )ETM)+ ۱ لندست ماهواره رقومی

 .۳٣-۳۱(. صص 5٣. )پیاپی ۷شماره

، بررسی كیفیت آب رودخانه جاجرود در ۷۳٣۱، ر، جعفری، محمد، رفیعی امام، عماسید كاظم، علوی پناهزهتابیان، غالمرضا،  -11

 .۷۱۱ -۷۳۸. صص ۱، شماره٣دوره محدوده دشت ورامین، مجله بیابان. 

. ۳۸شماره  ،۳۱، دوره محیط شناسیمجله لعات محیط زیست، حرارتی در مطا ، كاربرد سنجش از دور۷۳٣۳ علوی پناه، سید كاظم، -09

 . ۳٣-۱9صص 

ی منطقه یاردانگ بیابان ژئومورفولوژ، مطالعه رخساره های ۷۳٣۳احمدی، حسن؛ كمکی چوقی، بایرام.  ،علوی پناه، سید كاظم -11

  ۳۸-۱۷صص  .۷شماره ،5۱دوره منابع طبیعی  مجله ،TMلوت بر اساس تفسیر واحدهای فتومورفیك تصاویر ماهواره ای 

آبیاری  دربررسی آب زیرزمینی دشت ورامین جهت استفاده   ،۷۳٣۳ ،، جعفری، محمدعلوی پناه، سید كاظم ،زهتابیان، غالمرضا  -21

 .۷۱۱-9۷. صص ۸٣شماره ،  ۳۳دوره پروهشهای جغرافیایی، مجله اراضی كشاورزی،

بررسی بیابانزایی و تغییرات اراضی پالیای دامغان با استفاده از  ،۷۳٣۳پرویز،  ، احسانی، امیر هوشنگ، امیدی،سید كاظم، علوی پناه -22

 .۷5۸ -۷۸۳.صص ۷و شماره 9 بیابان  مجله داده های ماهواره ای چند زمانه و چند طیفی،

ه ، بررسی منابع آب و رطوبت سطح االرض كلوت ها بیابان لوت با استفاده از داده های ماهوار۷۳٣۳، سید كاظم، علوی پناه -23

 .۳9-5۱. صص  ۸۱ شماره، ۳۳دوره پروهش های جغرافیایی، مجله ای،

 ییایاطالعات جغراف یبا استفاده از سامانه ها ییابانزایو ب راتییتغ صیتشخ. ۷۳٣۸؛ احسانی، امیر هوشنگ. ه سیدكاظم،علوی پنا -14

 .۳۸-5۷ -.  صص۱. شماره ۳۱ی. پژوهش های جغرافیایی دوره فیچند ط یماهواره ا یداده ها

میانگذر دریاچه ارومیه،  - ، مطالعه كارایی داده های ماهواره ای۷۳٣۸ خدایی، كمال؛ جعفربیگلو، منصور ،سید كاظم، علوی پناه -11

 .۳9-5۱. صص 5۳شماره  -۳۱دوره  مجله پروهشهای جغرافیایی.

 لوت. ابانیسطوح مختلف در ب یدما یرفتار یالگو" .۷۳٣۸ منصور.جعفر بیگلو، اكبر  یعل ،پور ی، شمس دكاظمیپناه ، س یعلو -16

 .۱٣-۷9. ۷، شماره ۷۱بیابان. دوره 

، مطالعه تفکیك پذیری طیفی كالس های اطالعاتی بیابان لوت با استفاده ۷۳٣۸ ،سید كاظم، علوی پناه ،چوقی بایرام كمکی، -22

 .۷۳-۱٣، ص 5۸از داده های ماهواره ای، مجله پژوهش های جغرافیا یی، شماره 
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، مطالعه كارایی داده ها ماهواره ای در بررسی كیفیت آب ۷۳٣۸ ،جعفر بیگلو، منصور ،خدایی، كمال، سید كاظم، علوی پناه -21

 .59-۳9، ص 5۳در دو سوی میانگذر دریاچه ارومیه، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 

ادی منطقه رفسنجان، مجله منابع طبیعی رسوبات ب ءمنشا ،سید كاظم ،علوی پناه ،محمدرضا، اختصاصی ،احمدی، حسن ،آباد، خلیل -22

 .5۳۷-5۳٣، ص ۷۳٣۸، پائیز ۳، شماره 5٣ایران، جلد 

 TM ،ETMمحتوی اطالعات باندهای سنجنده  ،۷۳٣5 ،امیری، رضا ،، عمارامام رفیعی  ،، متین فر، حمیدرضاسید كاظم، علوی پناه -33

 در محیط های بیابانی، مجله پژوهش های جغرافیایی.

نقش سنجش از دور و بررسی های میدانی در تجزیه و تحلیل های  ،۷۳٣5، محمد صدیق ،، قربانیسید كاظم، اهعلوی پن -31

 .۱9 - ۷5(.  ص ۳۱. )شماره ٣، شماره ۳9، دوره مجله پژوهش های جغرافیایی ،ونیکی )زلزله بم(تمورفوتکژئو

پذیری خاكهای مناطق خشك با  مطالعه تفکیك ،۷۳٣5 ، فریدون،سرمدیان  ،سید كاظم ،علوی پناه حمید رضا، متین فر، -32

 .٣۱تا  ۳۱؛ از صفحه 5، شماره ۱دوره   )مطالعه موردی استان اصفهان(. مجله زمین شناسی ایران. ASTERهای سنجنده استفاده از داده

طیفی پدیده های  بررسی تغییر پذیری ،۷۳٣5 ، منصور،جعفربیگلو حسین، حسینی، عمار، رفیعی امام، سید كاظم،، علوی پناه -33

 .9۱-٣۷. صص ۳، شماره ۳٣دوره  ) پوشش گیاهی و آب( با استفاده از سنجش از دور. مجله پژوهش های جغرافیا یی. مختلف

بررسی تغییر پذیری طیفی خاك های مختلف با استفاده از داده های دور  ،۷۳٣5 سید كاظم، ،علوی پناه عمار، رفیعی امام، -33

 .۷-9. صص ۷، شماره ۷۳دوره  . مجله تحقیقات مرتع و بیابان."قه ورامینمطالعه موردی: منط"سنجی  

مقایسه محتوای اطالعاتی  ،۷۳٣5 ، عمار،رفیعی امام حمیدرضا، متین فر، امیر هوشنگ، احسانی، سید كاظم، ،علوی پناه -35

-۸۱. صص  ۷، شماره ۳٣، دوره یی مجله پژوهش های جغرافیا ،های بیابانی و شهری ایراندر محیط ETMو  TMهای باندهای سنجنده

۳۸. 

.  شناسایی خاك های شور منطقه كاشان بر مبنای ۷۳٣5. ه سیدكاظم،علوی پنا ؛دونیفرمتین فر، حمیدرضا؛ سرمدیان،  -33

 ۱۱۱ -۱۷۷. صص ۸، شماره ۱و مطالعات میدانی. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز. جلد  IRS-1Dپردازش رقومی داده های ماهواره 

مناطق  یخاكها یریپذ كیمطالعه تفک" .۷۳٣5كریمی، احمد.  ؛عباس ؛ ملکی،ه سیدكاظم،علوی پنا ؛ حمیدرضا متین فر، -32

 .۳۱-۱۳ .۸شماره ، ۳ ی دوره پژوهش كشاورز "منطقه آران. LISS - IIIسنجنده  یخشك با استفاده از داده ها

های سنجنده ای بیابان لوت با استفاده از دادهتخمین دم ،۷۳٣۳ ، قاسم،عزیزی نفیسه، گودرزی،  ،سید كاظم ،علوی پناه -31

MODIS، .مجله بیابان 

 یو پوشش اراض ینوع كاربر نییتع". ۷۳٣۳ .هكریچارد،  ؛ه سیدكاظم،علوی پنا ؛دونیفرمتین فر، حمیدرضا؛ سرمدیان،  -32

 .5٣9-۳۱۱ .صص ۸، ۷۸ رانیا انابیمرتع و ب قاتیتحق "گرا ) منطقه كاشان (. یبا استفاده از روش ش ETMلندست  یداده ها لهیبوس

زمانی حرارت در ارتباط با كاربری /  -مطالعه تغییرپذیری فضایی ،۷۳٣۳ سید كاظم، ،علوی پناه محمد،  علیمحمدی، رضا، امیری، -33

، ۳۳، دوره مجله محیط شناسی ،لندست ETMو  TMپوشش زمین در منطقه شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی 

 ۷۱۱-۷۱۱. صص ۸۳ماره ش

مجله  ،NOAAهای تحلیل خشکسالی با استفاده از داده ،۷۳٣۳ ، حسین،محمدی ،سید كاظم ،علوی پناه علی اكبر، شمسی پور، -31

 .بیابان
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 ،بندی خطر زمین لغزش در دامنه شمالی آالداغسازی و پهنهمدل ،۷۳٣۳ ، محمد،جعفری ،سید كاظم، علوی پناهابراهیم، مقیمی،  -32

 .مین شناسی ایرانز مجله

، تعیین نوع كاربری و پوشش اراضی ۷۳٣۳، مك، ریچارد، سید كاظم ،علوی پناهمتین فر، حمید رضا، سرمدیان، فریدون،  -33

، صص ۸، جلد۷۸با استفاده از روش شی گرا )منطقه كاشان(، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره  +ETMبوسیله داده های لندست 

5٣9 – ۳۱۱. 

. بررسی چند راهکار تهیه نقشه ۷۳٣۳علوی پناه، سیدكاظم،  ، علی محمد، نیك كامی، داود، اسفندیاری، مهرداد و تركاشوند -33

 .۳۸9-۳۳۷، ص ۱، مجله علوم كشاورزی، شماره RS/GISفرسایش سطحی با استفاده از 

. زلزآتشفشانی  هکشی در مخروطتحلیل ژئومورفولوژی شبکه ز ،۷۳٣۱ ،سید كاظم، علوی پناهمجتبی، یمانی،  شهرام، بهرامی، -35

 .۱۱-۳۷صص  .، پاییز۳5،  شماره ۸۱ی طبیعی،دوره مجله جغرافیا

زمین لغزش در دامنه عوامل موثر در وقوع بندی و پهنه ارزیابی ،۷۳٣۱ ، محمد،جعفری ،سید كاظم، علوی پناهابراهیم، مقیمی،  -33

 .۱5 - 5۳، صص ۳۸، شماره شمالی آالداغ. مجله پژوهش های جغرافیا یی

 سطوح در مازو بلند نهال توسعه و رشد . بررسی۷۳٣۱؛ مهدوی، رضا. علوی پناه، سیدكاظمعصری، محمود؛ طبری، مسعود؛  -32

 .۷۱۳ -۷۳۱. صص ۱٣. پیاپی ۸آبیاری. فصلنامه پژوهش و سازندگی. سال بیستم. شماره  مختلف

آمار در برآورد عمق  نیكاربرد زم" .۷۳٣۱.اظمه سیدك،علوی پنا ؛، محمدمهدوی ؛محسن ی،سارور یمحسن ی؛وفاخواه، مهد -31

 .55-۸9 . صص۸، ۱ رانیا یزداریآبخ یمجله علوم و مهندس "اورازان. زیبرف در حوزه ابخ یو چگال

، مطالعه آماری عوامل و پهنه بندی خطر وقوع حركات توده ای ۷۳٣۱ ،سید كاظم، علوی پناهابراهیم، مقیمی، ، تیمور، جعفری -32

 .۳۳ -۸۱، جلد دوم. صص ۳ن، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره حوضه زهکشی چنارا

. مطالعه نقشه مالچهای نفتی در  خاك و تپه های ۷۳٣۱كریمی،  احمد و كهندل،  اصغر، علوی پناه، سیدكاظم،، متین فر، حمیدرضا -53

مجله مدیریت و توسعه منابع طبیعی، سال استفاده از داده های سنجش از دور و سامانه های اطالعات جغرافیایی،  شنی مناطق خشك با

 .۳5-۱٣، ص ۷اول، شماره 

مطالعه رخساره های ژئومرفولوژی بر اساس . ۷۳٣۱فیض نیا، سادات، میرآخورال، خسرو، علوی پناه، سیدكاظم،  قره چلو، سعید،  -51

.مجله زمین شناسی  بخیز حبله رود()مطالعه موردی: حوزه آ ETMتجزیه و تحلیل سیمای سرزمین و چشم انداز تصاویر ماهواره ای +

 .۷۳-۳ص  ۱ایران، شماره هشتم، دوره 

های عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه یبندو پهنه یابیارز، ۷۳٣۱، تیمور، جعفری، سید كاظم، علوی پناهابراهیم، مقیمی،  -52

 ۷۳٣۱، تابستان ۳۸شماره –های جغرافیایی شپژوه، : حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی(یشمالی آالداغ )مطالعه مورد

 .۱5 – 5۳صص 

( بیابان لوت با استفاده از LSTبررسی تهیه مدل دمای سطحی ) ،۷۳٣٣، كمال،سراجیان، خدایی ،سید كاظم، علوی پناه -53

 .۷۷-۷صص   .۳۱، شماره  ۸۷دوره  مجله پژوهش های جغرافیا یی. و داده های زمینی، NOAA, AVHRRماهواره  های حرارتیداده
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منظور شناسایی به LISS_IIIهای سنجنده ارزیابی داده ،۷۳٣٣ سید كاظم، ،علوی پناهفریدون، سرمدیان،  حمید رضا، متین فر، -53

، های اطالعات جغرافیایی در منطقه آران و بیدگل. مجله پژوهش و سازندگیخاك ها بر اساس مطالعات میدانی و به كمك سامانه

 .5٣ -۸۳. صص  ٣۱شماره 

 مطالعه منظوربه ایماهواره هایداده سنجی. امکان۷۳٣٣؛ رفیعی امامی، عمار. علوی پناه، سیدكاظممتین فر، حمیدرضا؛  -55

 .5۱۳ -5۳۱. صص ۸، شماره ۷۳.  فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد (خاك رنگ برآورد) خشك مناطق خاكهای خصوصیات

. پیشبینی تغییرات مسیر روخانه كارون با استفاده از داده های تاریخی و كمی ۷۳٣٣م، علوی پناه، سیدكاظ مرشدی، جعفر و  -53

 .59-۸۳، ص ۷۳٣٣، ۱۱ژئومرفولوژی، مجله سرزمین، شماره 

. ارزیابی پهنه بندی شاخص شوری زمین ۷۳٣٣میرآخورال، خسرو، علوی پناه، سیدكاظم،قره چلو، سعید، فیض نیا، سادات،  -52

 -5۱۱. ص ۸، شماره ۳۱آب و خاك )بررسی موردی: حوضه آبخیز حبله رود(، مجله مرتع و آبخیزداری، دوره شناسی موثر بر تخریب 

5۳۱.. 

. ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت ۷۳٣٣نخعی زاده، غالمرضا،   علوی پناه، سیدكاظم،قربانی، خلیل، خلیلی، علی،  -51

 .۸ایران، شماره  GISر روی گستره ایران، نشریه سنجش از دور و تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ ب

زمان میانگین هندسی قطر ذرات . بررسی هم۷۳٣٣نوروزی، علی اكبر،  علوی پناه، سیدكاظم، دانش، مجید، بهرامی، حسینعلی، -52

 زمین قه پل دختر(، فصلنامههای دورسنجی شده )مطالعه موردی: جنوب غربی استان لرستان، منطو آهك خاك با استفاده از داده

 .۳۳تا  ۱5، صفحات ۷۳٣٣ تابستان دهم، شماره سوم، سال ایران، شناسی

. بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تاثیر سید كاظم علوی پناهحمیدرضا سلوكی، ماشااهلل خامه چیان، ناصر حافظی مقدس و  -33

 -۷۳. صص ۷۳٣٣. پاییز و زمستان ۸و۳دسی ایران. جلد دوم، شماره آن بر خصوصیات مهندسی خاك ها. مجله انجمن زمین شناسی مهن

۱۳. 

. بررسی امکان پایش خشکسالی با تصاویر ماهواره۷۳٣9نخعی زاده، غالمرضا،   علوی پناه، سیدكاظم،قربانی، خلیل، خلیلی، علی،  -31

 ای اقلیم شناسی.در ماههای مختلف سال )مطالعه موردی: استانهای غرب ایران(، نشریه پژوهش ه NOAAای 

 GISآشکارسازی تغییرات ژئومورفیك مسیر رودخانه كارون، با استفاده از داده های . ۷۳٣9. سیدكاظم ،علوی پناه؛ جعفر ،مرشدی -32

 .٣٣ -۱5(. صص ۱)۳، شماره ۱ایران. دوره  GIS. نشریه سنجش از دور و )بازه شوشتر تا اروندرود( RSو 

 یهواشناس یها هینما یقیمطالعه تطب . ۷۳٣9. غالمرضا ،نخعی زاده ؛سیدكاظم ،اهعلوی پن ؛علی ،خلیلی ؛خلیل ،قربانی -33

 -۸۷۱. صص ۳، شماره ۱۸. نشریه آب و خاك. دوره استان كرمانشاه ( ی) مطالعه مورد یبه روش داده كاو SPIو  SIAP یخشکسال

۸۱۳. 

ذرات خاك بر  یهندس اریانحراف مع ریتاث". .۷۳٣9؛ اكبر یعل، نوروزی، علوی پناه، سیدكاظم،  ینعلیحس ی،بهرام ؛ دیمج ،دانش -33

 .۷ شماره  ،۸۷ دوره رانیآب و خاك ا قاتیمجله تحق ": پلدختر استان لرستان (.ی) مطالعه مورد یخاك سطح یفیبازتاب ط

استفاده از  مورفوتکتونیك ناحیه دهشیر با. ۷۳٣9؛ گورابی، ابولقاسم. علوی پناه، سیدكاظمیمانی، مجتبی؛ قاسمی، محمدرضا؛  -61

 . ۱۱-۷. صص ۱۷، شماره ۸۱. پژوهشهای جغرافیای طبیعی، دوره تکنیك های ژئومورفومتری
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 یدر بررس IRS یماهواره ا ریاستفاده از تصاو یریامکان پذ. ۷۳٣9. علوی پناه، سید كاظمشیرازی، میترا؛ زهتابیان، غالمرضا؛  -33

 .5۷ -۳۳. صص ۷، شماره ۳۳ریه محیط زیست طبیعی، دوره . نشمنطقه نجم آباد ساوجبالغ یاهیآب خاك پوشش گ تیوضع

. بررسی پتانسیل یابی ۷۳٣9مسودی، مسعود، فریدونی، فاطمه، اسدی فالح، جواد،  علوی پناه، سیدكاظم،فرجی، حسنعلی،  -32

در برنامه ریزی،  GIS&RSمطالعه موردی: محدوده شرقی قله دماوند، مجله كاربرد  –مس و عناصر همراه با استفاده از وزنهای نشانگر 

 .۸9-۸۷سال اول، شماره یك. صص 

، تأثیر ۷۳٣9متین فر، حمیدرضا، فرخی، مهدی،  ،علوی پناه، سیدكاظم شفیعی خورشیدی، فاطمه، علیمحمدی سراب، عباس، -31

، GISدر دقت جداسازی طیفی با الگوریتم خطی، مجله سنجش از دور و  IKONOSو  +ETMاعضای خالص انتخاب شده با تصاویر 

 .۷۷۸تا  ۷۱۳، صفحات ۷۳٣9سال دوم، شماره دوم، تابستان 

تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاك بر ، ۷۳٣9نوروزی، علی اكبر،  علوی پناه، سیدكاظم،دانش، مجید، بهرامی، حسینعلی،  -32

ال چهل و یکم، شماره یك، ، سمجله تحقیقات آب و خاك ایران، (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان) بازتاب طیفی خاك سطحی

 .۳٣تا  5۱صفحات 

بررسی كارآیی شاخصهای گیاهی و حرارتی ماهواره  ،۷۳٣9 ، حسین،محمدی ،سید كاظم ،علوی پناه علی اكبر، شمسی پور، -23

NOAA-AVHRR صفحه۳، شماره ۷۱ایران، جلد  بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی -علمی ، فصلنامةدر تحلیل خشکسالی منطقه كاشان ، 

 .۸۳5تا  ۸۸5

 ییو كاربرد آن در شناسا یفناوری سنجش از راه دورحرارت ،۷۳9۱ گودرزی مهر، سعید، خاكباز، باهره، ،سید كاظم ،علوی پناه -21

 .9۱ماه  ینشاء علم، سال دوم ،شماره اول، د هینشر، ها دهیپد

یابی مکان استقرار شعب بانك ها و ، ارز۷۳9۱نامی، محمد حسن، عشورنژاد، قدیر،علوی پناه، سیدكاظم، فرجی، حسنعلی،  -22

های جغرافیای انسانی،  ، مجله پژوهشANPای و فرایند تحلیل شبکه Dematelموسسات مالی و اعتباری شهر تهران با استفاده از تکنیك 

 سال دوم.

لی، نشریه علمی و ، سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین الملسید كاظم، علوی پناهصادقی حسین ، درویشی بلورانی علی ، -23

 ۷۳9۱ایران،  تابستان   GISپژوهشی سنجش از دور و 

، علیمحمدی سراب عباس ، روستا حسن ،جداسازی ابر از برف در تصاویر سید كاظم، علوی پناهطالبی اسفندارانی سمیه ، -23

MODIS   با استفاده از الگوریتمSnow map  از دور و نشریه علمی و پژوهشی سنجش  .و الگوریتم  ماسك ابرGIS   ۷۳9۱ایران،  بهار 

تولید مدل رقومی ارتفاع با استفاده از  ". ۷۳9۱، مهدی فرخی. سید كاظم علوی پناهفاطمه شفیعی خورشیدی، حمیدرضا متین فر،  -71

 .۷۷-۷، صص ۳، شماره ۱در علوم منابع طبیعی. دوره  GIS. مجله كاربرد سنجش از دور و "ASTERزوج تصویر سنجنده 

 و ها بانك جدید شعب یابی . مکان۷۳9۱؛ نامی، محمد حسن. علوی پناه، سیدكاظمعشور نژاد، غدیر؛ فرجی سبکبار، حسنعلی؛  -76

. ۱، شماره ۱. پژوهش و برنامه ریزی شهری. دوره (Fuzzy ANP) فازی ای شبکه تحلیل فرآیند از استفاده با اعتباری و مالی موسسات

 . ۱۱-۷صص 
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 مناسب های عرصه یابی . مکان۷۳9۱؛ سیامك، الیاس پور. علوی پناه، سیدكاظم؛ حسن پور، سیروس؛ فرجی سبکبار، حسنعلی -77

 گربایگان، آبخیز حوضه: موردی مطالعه جغرافیایی، اطالعات سیستم محیط در( AHP) مراتبی سلسله فرایند از استفاده با سیالب پخش

 .۱5-۷۳ص . ص۷۸، شکاره ۸شیراز. جغرافیای طبیعی، دوره  فسا، دشت

 ای علوفه ذرت محصول نیتروژن تغییرات نقشه . تهیه۷۳9۱. علوی پناه، سیدكاظمباقری، نیکروز؛ احمدی، حجت؛ امید، محمود؛  -78

 ۷۷۷ -۷۱۳. صص ۷، شماره ۸۱. دوره (ایران كشاورزی علوم) ایران بیوسیستم ای. مهندسی ماهواره تصاویر بر مبتنی

شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف  . ۷۳9۱. علوی پناه، سیدكاظممهدوی، محمد؛ ؛ ساروی محسن ،محسنی؛ مهدی ،وفاخواه -79

. صص ۷۸، شماره 5. دوره مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. نروفازی در حوزه آبخیز طالقانبه كمك شبکه عصبی مصنوعی و 

۱۳-۳5. 

 در ذرات هندسى معیار انحراف تأثیر . بررسى۷۳9۱ر. اكب یعلزی،، نورو علوی پناه، سیدكاظم،  ینعلیحس ی،بهرام ؛ دیمج ،دانش -81

 .۸۷-۱9. صص 9۱. شماره (سازندگی و پژوهش) آبخیزداری های خاك. پژوهش بافت دورسنجى مطالعات

 . ی، محمد حسنآباد حیمس ؛می، ابراه رایپذ ؛درضایحممتین فر،  ؛نی، محمدحسمهدیان ؛دكاظمیس، پناه یعلو ی؛هاد ،یمیعبدالعظ -80

 اچهی: استان فارس )در یمطالعه مورد یدانیم یو داده ها LISS - IIIسنجنده  یداده ها یفیط لیشور با تحل یخاكها ییشناسا" .۷۳9۱

 .٣٣-۱5: ۷۳، ۸ رانیا یناسش نیفصلنامه زم "طشك و بختگان(.

 پوشش های نقشه . تهیه۷۳9۷ین. ؛ ملك محمدی، بهرام؛ رمضانی مهربان، مجید؛ نصیری، حسعلوی پناه، سیدكاظمرفیعی، یوسف؛  -81

 وحش حیات پناهگاه و ملی پارك: موردی مطالعه) گیری تصمیم درخت خوارزمیك از استفاده با دور از سنجش كمك به اراضی

 . ۷۷۱-9۳. صص ۳، شماره ۸۱، پیاپی۱۳. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال(بختگان

 یکیمدل اكولوژ یساز ادهیپ، ۷۳9۷، محمد، حمزه ی،عل ،یزیعز ،درضایحم ر،ف نیمت، سید كاظم، علوی پناه ن،یحس ،یرینص -81

 .۷۱۱-۷۱9 -صص، ۳شماره ، ۳٣، دوره  یشناس طیمجله مح، GIS طیدر مح Fuzzy AHPو  PROMETHEEII کردیبا رو یكشاورز

طراحی و ساخت سامانه پاشش  ".۷۳9۷نیکروز باقری، حجت احمدی، سید كاظم علوی پناه، محمود امید، و كریم گرامی. زمستان  -84

 .۷۱٣-9۱ -، صص۸، شماره۷۳. مجله تحقیقات مهندسی كشاورزی. جلد "مبنا –نرخ متغیر كود نیتروژن مایع نقشه 

، بررسی تغییرات طولی رودخانه كارون در جنوب غربی ایران با ۷۳9۱ابراهیم، مقیمی، ، سید كاظم، علوی پناهمرشدی، جعفر،  -81

-٣9، صص ۸، شماره ۳9جهت دار خطی )مطالعه موردی: شوشتر تا اروند رود(، مجله محیط شناسی، دوره  استفاده از روش میانگین

۷۱۸. 

و حمید رضا متین فر و ابراهیم پذیرا و محمد حسن مسیح آبادی  سید كاظم علوی پناههادی عبد العظیمی و محمد حسین مهدیان و  -86

ارزیابی وضعیت شوری و سدیمی مطالعه موردی خاك های اطراف دریاچه  .  بهره گیری از روش كریجینگ در۷۳9۱حسین كریمی . 

 .۸٣-۳5.  صص ۱5طشك و بختگان استان فارس. فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی  ایران، سال هفتم. شماره 

یلتر سازگار . تهیه نقشه واحد های دگرسان به روش ف۷۳9۱، درویشی بلورانی علی .  علوی پناه سید كاظمگودرزی مهر سعید،  -87

 .۳٣-۱۷. ص ۷، شماره ۸5یافته ی تنظیم اختالط با استفاده از تصاویر ابر طیفی  . پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 



 26 

. ارزیابی مکان استقرار شعب بانك ها و ۷۳9۱، نامی محمد حسن ، عشور نژاد غدیر.  علوی پناه سید كاظمفرجی سبکبار حسنعلی ،  -88

اری منطقه شش شهر تهران با استفاده از روش دیماتیل و فرآیند تحلیل شبکه ای  ..پژوهش های جغرافیای موسسه  های مالی و اعتب

 .9۸-۱۱. صص  ۳شماره   ۸5انسانی دوره 

، سعید رحیمی. كاربرد و قایسه مدل های تحلیل سید كاظم علوی پناهآرش ملکیان، سیروس حسن پور، حسنعلی فرجی سبکبار،  -89

یابی عرصه های مناسب پخش سیالب) مطالعه موردی: حوزه آبخیز گربایگان(. و آنالیز سلسله مراتبی در مکانخوشه بندی خاكستری 

 ۷۳9۱، بهار ۱۱نشریه علوم و مهندسی آبخیز داری ایران.شماره 

تنظیم اختالط  ، علی درویشی بلورانی. تهیه نقشه ی واحدهای دگرسان به فیلتر سازگاریافته یسید كاظم علوی پناهسعید گودرزی،  -91

 ۷۳9۱، بهار ۷با استفاده از تصاویر ابرطیفی. نشریه پزوهش های جغرافیای طبیعی شماره 

، محمد حسین مهدیان، حمیدرضا متین فر، ابراهیم پذیر، محمد حسین مسیح آبادی، حسین سیدكاظم علوی پناههادی عبدالعظیمی،  -90

در برآورد شوری خاك  LISS-IIIدی نظارت شده داده های سنجنده ارزیابی مدل رگرسیون، روش كریجینگ . طبقه بن"كریمی. 

 ایران GISنشریه سنجش از دور و  "مطالعه موردی؛ دشت ارسنجان؛ استان فارس

به كارگیری مدل  ".،فروغ بیك، حسین نصیری سید كاظم علوی پناهمحمد حمزه، علی شکاری فرد، علی درویشی بلورانی،  -91

و  Hyperionی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدروكربنی با استفاده از داده های ابرطیفی و داده كاو VISA-SCMتركیبی 

 ۷۳9۱، بهار و تابستان  5مجله زمین شناسی نفت ایران. شماره   "اسپکترومتری میدانی 

فن چند و  RBFLNتلفیق شبکه عصبی  "، محمد حسن نامی.سید كاظم علوی پناهغدیر عشور نژاد، حسنعلی فرجی سبکبار،  -91

نشریه   "برای شناسایی مکان بهینه استقرار مراكز مالی و تجاری در فضای شهری )مطالعه موردی: شهر تهران( ORESTEشاخصه 

 ۳۷۳-۱٣9، صفحات ۷۳9۱پاییز و زمستان  ۱، شماره 5آمایش سرزمین.دوره 

كارون با استفاده از روش میانگین جه تدار بررسی تغییرات طولی رودخانة  ".، ابراهیم مقیمیسیدكاظم علوی پناهجعفر مرشدی،  -94

 .۷۳9۱ ، زمستان ۸ ه، شمار ۳9 همحیط شناسی، دور. "خطی )منطقة مورد مطالعه: از شوشتر تا اروند(

. "بررسی تراكم چغندرقند با استفاده از سنجش از دور "، علی رجبی پور. سید كاظم علوی پناهكمیل مالئی، حجت احمدی،  -91

 .۷۳9۱، زمستان ۷۱۷ نشریه زراعت. شماره

 كارایی مقایسة و . بررسی۷۳9۱. علوی پناه، سید كاظمفرجی سبکبار، حسنعلی؛ حسن پور، سیروس؛ عزیزی، علی؛ ملکیان، آرش؛  -96

. پژوهش های (گربایگان آبریز حوضة: موردی مطالعة) GIS محیط در سیالب پخش یابیمکان برای GCA و FAHP هایروش

 .55-۱۳. صص ۱، شماره ۸5جغرافیای طبیعی. دوره 

 از استفاده با شهریبرون معابر . تناظریابی۷۳9۱؛ جعفر بیگلو، منصور. علوی پناه، سیدكاظمفراهانی پویا، علی؛ عباسپور، رحیم علی؛  -97

 .۷۱۸ -٣۱. صص ۷، شماره ۳چندمقیاسی. نشریه علوم و فنون نقشه برداری. دوره  مکانی داده پایگاه در مربعات كمترین خط

 زیست محیط در زمین سطح دمای مکانی توزیع . ارزیابی۷۳9۱؛ دیناروندی، مرتضی. علوی پناه، سیدكاظممی، سید محمود؛ هاش -98

 .9۱-٣۷. صص ۷شماره  ۳9حرارتی. مجله محیط شناسی. دوره  دور از سنجش كاربرد با شهری
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 مبتنی بر تلفیق روش همعیار ی چنداستفاده از تصمیم گیر ".سیدكاظم علوی پناهمرضیه طاهری، رحیم علی عباسپور،  -99

 ، تابستان۱ ه، شمار ۸۱ همحیط شناسی، دور. موردی: اصفهان( هآرامستان ها )مطالع هدر انتخاب مکان بهین  ANPو  DEMATELهای

۷۳9۳. 

ای  . پایش دریاچه نمکی مهارلو با تکنیك های پردارش تصاویر ماهوارهسید كاظم علوی پناهحسین نظم فر، نادر سرمستی،  -011

 .۳۳9-۳۱۱، صص ۷۳9۳، پاییز ۳، شماره۸۱چند طیفی. مجله محیط شناسی. دوره 

كم عمق با استفاده از  ینیرزمیسطح آب ز یسازمدلی. ، برات مجرد پناه یكاظم علو دیس ،یناصر یحمزه ، عبدالعل دیسع -010

 .۷۷9-99صفحات  ۸ه شمار ۱جلد . ۷۳9۳.  مجله مهندسی فناوری اطالعات مکانی.  ونیپریها یفیابرط ریتصاو

 ای بررسی رابطه بین ارزشهای رقومی بازتاب حاصل از تصاویر ماهواره. سید كاطم علوی پناهالهام نوشادی، حسینعلی بهرامی،  -011

ETM+ فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی. سال های عصبی مصنوعی و مدلهای رگرسیونی و ماده آلی خاك با استفاده از شبکه .

 .۳٣-۱9. ۷۳9۳، بهار ۷۳چهارم، شماره 

 تیوضع یبررس. سیدكاظم علوی پناه ، سیدجمال الدین خواجه الدین ،حسین آذرنیوند ،غالمرضا زهتابیان ، بهزاد رایگانی  -011

، صفحه ۷۳9۳، تابستان ۱، شماره ۳۱دوره . مجله مرتع و آبخیزداری. در منطقه شرق اصفهان به كمك روش الدا یاهیپوشش گ بیتخر

۱۳۳-۱5۱. 

 سنجی ظرفیت و . بررسی۷۳9۳، پوراحمد، احمد. علوی پناه، سید كاظمسبکبار، حسنعلی؛ آزادی قطار، سعید؛  فرجی -014

 بخشی. پژوهشهای جغرافیای انسانی. مکانی هایداده زیرساخت توسعه و سازیپیاده نظر نقطه از بابلسر شهرداری

 راتییتغ لیو تحل هیتجز. ۷۳9۳سعید، رزمی، مریم. ؛ فرهادی، علوی پناه، سیدكاظممحمد عسگری، حسین؛ جعفری، محمد؛  -011

. ۱، شماره۷۸ی دوره طیمح شیفصلنامه پژوهشهای فرسا. آمار و سنجش از دور نیخاك با استفاده از زم اتیاز خصوص یبرخ یمکان

 .۱۷-5۳صص 

با   ASTERو  LISSIIIبررسی امکان كالیبراسیون سنجده های  ". ۷۳9۸.سید كاظم علوی پناهحسین نظم فر، نادر سرمستی،  -016

 . فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست."استفاده از نمکزار های مناطق خشك ایران

شهر مشهد با توجه به  یحرارت ۀریجز یمکان یزمان لیتحل، سیروس هاشمی دره بادامی، علی كاظم زاده. سید كاظم علوی پناه -017

 – ۷ص  ۷۳9۸، بهار  ۷ ۀ، شمار ۳ ۀدور ،یشهر یزیبرنامه ر یایرافجغ یپژوهش ها. نیپوشش زم كاربری – راتییگسترش شهر و تغ

۷۱. 

ارزیابی عملکرد . سیدجمال الدین خواجه الدین ، سیدكاظم علوی پناه ، حسین آذرنیوند  ،غالمرضا زهتابیان ، بهزاد رایگانی  -018

-۷۱9. ۷, شماره  ۳٣, دوره  ۷۳9۸ر بها. مجله مرتع و آبخیزداری. روش الدا در بررسی وضعیت تخریب خاك منطقه شرق اصفهان

۷۱9. 

برآورد تابش كل لحظه . , زهرا جهانتاب, علیرضا رحمتیسیدكاظم علوی پناهاسماعیل تازیك, عبدالعلی رضایی, علی آبکار,  -019

, دوره  ۷۳9۸بهار . ای طول موج كوتاه خورشید با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس )مطالعه موردی: مناطق مركزی ایران(

 .۳۱ -۷۱ صص ; ۷, شماره  ۳
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 هایبازالت سطحی دمای . برآورد۷۳9۸؛ معین زاده، حسام الدین. علوی پناه، سیدكاظمبهرام بیگی، بهرام؛ رئیسی، داوود؛  -001

یه علوم . نشرETM سنجنده گرمایی فروسرخ تصاویر از استفاده با زمین كره گرمایی هایقطب از یکی عنوان به: كرمان -بریانگندم

 .۷۳۸-۷۱5. صص 95،  شماره ۱۸زمین ) زمسن شناسی مهندسی و محیط زیست(. سال 

. بررسی تاثیر ۷۳9۸. سید كاظم، علوی پناهبهرامی، حسنعلی؛ میرزایی، سهام؛ درویشی بلورانی، علی؛ درویش زاده، روشنك؛  -000

 .۱5 -۷۳. صص ۸ران. سال هفتم، شماره ای GISریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج پوشش گندم. مجله سنجش از دور و 

. نقش سامانه های اطالعات جغرافیایی در تحلیل بیماری ۷۳9۸. علوی پناه، سید كاظموحیدنیا، محمدحسن؛ شفیعی، مریم؛  -001

 .۳۸ -5٣دیابت. نشریه نشا علم. سال پنجم، شماره دوم. صص 

 -(. پاسخ رسوبی۷۳9۳. )كاظم دیپناه, س یعلوی؛ خان بابایی، زهرا؛ مقیمی، ابراهیم؛ مقصودی، مهران؛ یمانی، مجتب -001

 .۳۸ -۱٣، ۱های ژدومورفولوژی كمی، سال ششم. شماره. پژوهش9۸های كوهستانی ایالم به سیالب شدید سال ژئومورفیك رودخانه

خص ، عبدالعلیرضایی، سعید آزادی قطار، حمیدرضا جدی ازغندی. بررسی سطوح غیرقابل نفوذ و شاسید كاظم علوی پناه -004

تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده به عنوان پارامترهای نمایشگر جزایر حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای. مجله پژوهش 

 .۱۱۱ -۷٣۳. صص ۷۳95بهار  55. شماره ۱۱های جغرتفیایی و برنامه ریزی. سال 

 یگروه ها یریگ میتصم یمدل سازشهید.  ، مرضیه عسکریسیدكاظم علوی پناهمحمد سعدی مسگری، فرشاد امیر اصالنی،  -001

. مجله پژوهش های جغرافیایی انسانی. رهیچندمتغ كیلجست ونینوع كشت براساس مدل رگرس نییتع یبرا یدشت سگز یكشاورز

 .۷5۱-۷۸۷. صص ۷۳95. بهار ۷، شماره ۸٣دوره 

 ندهیغلظت آال ینیب شیپ. ۷۳95. انیلصخا نایم ،پناه یعلو دكاظمیسی، جد درضایحم، عباسپور یعل میرح یی،رضا یعبدالعل -006

 .فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیستی. مصنوع یعصب یدر كالنشهر تهران با استفاده از شبکه ها دكربنیمونوكس

 پشتیبان سامانه . توسعه۷۳95؛  نیسانی سامانی، نجمه. علوی پناه، سیدكاظممیر محمدی، فهیمه؛ جلوخانی نیاركی، محمدرضا،  -007

 دائمی بهداشتی سرویسهای مکانیابی: موردی )مطالعه محور كاربر مکانی گزینه های بر مبتنی وب تحت مشاركتی مکانی ریگی تصمیم

 .۷۷5 -۷۱۷. صص ۷مشهد(، نشریه علوم و فنون نقشه برداری، دوره ششم، شماره  شهر ۷ منطقه

 غیرقابل سطوح . بررسی۷۳95حمیدرضا.  ؛  رضایی، عبدالعلی؛ آزادی قطار، سعید؛ جدی ازغندی،علوی پناه، سیدكاظم -008

ای. ماهواره تصاویر از استفاده با شهری حرارتی جزایر نمایشگر هایپارامتر عنوانبه شده نرمال گیاهی پوشش تفاضل نفوذوشاخص

 .۱۱۱-۷٣۳. صص 55، شماره ۱۱نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 

ای. نشریه . پایش نمکزارهای مناطق خشك با پردازش ماهواره۷۳95. دكاظمعلوی پناه، سیاسفندیاری، فریبا؛ سرمستی، نادر؛  -009

 .۷۱۳ -۷5۱. صص ۸۱تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی، سال شانزدهم/ف شماره 

 یسنجتیو ظرف ی(. بررس۷۳95) ، احمد.پوراحمد ؛كاظم دیپناه, س یعلو سعید؛ قطار, یآزادحسنعلی؛ سبکبار,  یفرج -011

 .۳9۳-۳۱۳(, ۸)۸٣, یانسان یایجغراف ی. پژوهشهایبخش یمکان یهاداده رساختیز ةو توسع یسازادهیظر پبابلسر از ن یشهردار

(. ۷۳95. )ی، عباس, بحرودكاظم دیپناه, س یعلو ؛, عطاالهیكاكرود یعبداله نجمه؛ ,یسامان یسانین نورالدین؛ ,ثاقیم -010

 .۷۳۱-۷۸٣(, ۳)۱۳. پژوهش نفت, GIS( در MLP) هیپرسپترون چند ال یبا شبکه عصب یاكتشاف نفت یهاپهنه یسازمدل
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 SRM(. برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل ۷۳95. )كاظم دیپناه, س یعلونوری، انیس؛ وفاخواه، مهدی؛  -011

 .۷۳۳-۷۳۱، ۳، شماره ۷۱در حوضه آبخیز طالقان. مجله پژوهش آب ایران، جلد 

 . مقایشه دو روش ۷۳9۳؛ چپی، كامران؛ درویشی بلورانی، علی؛ متین فر؛ حمیدرضا. علوی پناه، سیدكاظمانتظامی، هیرش؛  -011

NDSI  وLSU  در برآورد سطح برف توسط سنجندهMODIS مطالعه موردی: حوزه آبخیز سقز(. پژوهش های جغرافیای طبیعی ( ,

۸9(۱ ,)۱۱۱-۱۷9. 

ی، عباس؛ غفوری، علی. , بحرودكاظم دیپناه, س یعلو ؛اله, عطایكاكرود یعبداله نجمه؛ ,یسامان یسانین نورالدین؛ ,ثاقیم -014

 .۸۸-5۱، ۷۸۱. اكتشاف و تولید. GISهوشمند در  یها تمیبا الگور یاكتشافات مناطق نفت یمکان یمدل ساز(. ۷۳9۳)

(. ۷۳9۳ی، عباس. ), بحرودكاظم دیپناه, س یعلو ؛, عطاالهیكاكرود یعبداله نجمه؛ ,یسامان یسانین نورالدین؛ ,ثاقیم -011

. مهندسی فنلوری اطالعات مکانی. سال چهارم. GIS( در ANFISمدلسازی مکانی مناطق اكتشاف نفتی با سیستم فازی عصبی تطبیقی )

 .۳۳-59. ۷شماره 

بینی شدت جزیره حرارتی شهر بابل با توجه به گسترش شهری و پایش و پیش. ۷۳9۳. سید كاظم علوی پناهكریمی، كیاورز،  -016

 .۷5۷-۷۱۳صفحات . ۳، شماره 5مهندسی فناوری اطالعات مکانی، جلد . ۷۳۳۸-۷۳9۸اراضی در بازه زمانی تغییرات كاربری 

بررسی درجه ی آزادی، . ۷۳9۳. سید كاظم علوی پناه ،نعیم میجانی ، مجید كیاورز مقدم ،ی فیروزجاییمحمد كریم -017

. . مجله علوم راكندگی و خوب بودن رشد شهری تهران و عوامل تأثیرگذار بر آن با استفاده از سنجش از دور و تحلیل های آماریپ

 ۱۳۱-۱۷۳صفحات  ۳شماره  ۱دوره وفنون نقشه برداری. 

نرمال سازی دمای سطح بدست . ۷۳9۳ ، سعید حمزه.سید كاظم علوی پناه  ، مجید كیاورز مقدم ،محمد كریمی فیروزجایی -018

. مجله علوم وفنون نقشه آمده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پارامترهای محیطی با اساس معادالت بیالن انرژی خاك و پوشش گیاهی

 .۱۳۱-۱۷۳صفحات  ۳ره شما ۱دوره برداری. 

 

 مقاالت همایشی فارسی -8
، مبانی طراحی فضای سبز كویری، سمینار فضای سبز، سازمان پارك ها و فضای سبز شهر تهران، ۷۳۱۷، سید كاظم، علوی پناه -۷

 .۳۱۷-۳۳۱تهران، ص 

کرد گیاهان متحمل به خشکی در مناطق بر عمل C4و  C3، تاثیر فتوسنتزی  ۷۳۱۷ ،عظیمی، سید محسن ،سید كاظم، علوی پناه -۱

 .۷۳۱۷بیابانی و كویری بیابان ایران، سمینار بررسی مسائل مناطق كویری و بیابانی ایران، یزد، اردیبهشت 

ن و و بهره برداری از اراضی بسیار شور با سطح ایستابی باال در مناطقه ورامین، سمینار ورامی ء، احیا۷۳۱۷، سید كاظم، علوی پناه -۳

 .۷۳۱۷توسعه، ورامین، اردیبهشت 

، بررسی و رده بندی خاكهای تبییك سالورتیدز تحت كشت آتریپلکس لنتی ۷۳۱۷ ،محمد علی ،بهمنیار ،سید كاظم، علوی پناه -۸

 .٣٣-٣۱، ص ۷۳۱۷شهریورماه  ۷٣-۷5ین كنگره علوم خاك، مفرمیس در حاشه كویر ابركوه. سو

http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://jgst.issge.ir/article-1-584-fa.pdf
http://jgst.issge.ir/article-1-584-fa.pdf
http://jgst.issge.ir/article-1-584-fa.pdf
http://jgst.issge.ir/browse.php?mag_id=21&slc_lang=fa&sid=1
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://jgst.issge.ir/article-1-661-fa.pdf
http://jgst.issge.ir/article-1-661-fa.pdf
http://jgst.issge.ir/article-1-661-fa.pdf
http://jgst.issge.ir/browse.php?mag_id=21&slc_lang=fa&sid=1
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، بررسی اثر كربنات كلسیم و عروسکهای آهکی بر ۷۳۱۷، رضایی، عبدالمجید، حاج رسولیها، شاپور ،سید كاظم، علوی پناه -5

، ۷۳۱۷یزد، اردیبهشت   عملکرد آتریپلکس لنتی فورمیس در حاشیه كویر ابركوه، سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و كویری ایران،

 .۳٣۳-۳۱۱ص 

ه های ژیابی شوری آب و خاك و منبع تغذیه سفره های آب زیرزمینی باال در پروأرورت منشض ،۷۳۱۷، سید كاظم، علوی پناه -۳

 .۷۱۱-۷۱۷۱، ص ۷۳۱۷شت ه، سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و كویری ایران، یزد، اردیبءاحیا

ح خاكهای حاشیه چاله های شور كویر ، بررسی اثر كاشت هالوفیتها و آتریپلکس بر زهکشی و اطال۷۳۱۱، سید كاظم، علوی پناه - -۱

 .، تهران، ایران۷۳۱۱خرداد  ۸-۱ ،ایران، سمینار بررسی سیاستها و روش های بهره برداری بهینه از اراضی

 ایران. ،كرمان ،كاربرد اطالعات جغرافیاییهمایش  ،شناخت كویر لوت ،۷۳۱٣، سید كاظم ،علوی پناه، محمد رضا، قنادها -٣

، مطالعه فضای دو بعدی مد نظر با خط فرضی خاك حاصل از طیف های قرمز و مادون قرمز، همایش ۷۳۱9، ظمسید كا، علوی پناه -9

 منطقه ای توسعه پایدارتر در زیست بومهای ایران، یزد، استانداری یزد و عمران سازمان ملل متحد.

، كاربرد خاكپوشها در زیست بومهای كشاورزی ۷۳۱9، علوی پناه، سید كاظماد، حمید، قنادها، محمدرضا، ژنامقی، علیرضا، ایران ن -۷۱

 مناطق خشك بین منطقه ای توسعه پایدار و زیست بومهای ایران، یزد، استانداری یزد و عمران سازمان ملل متحد.

های ( و داده GIS، بررسی منابع خطا در تهیه نقشه های حاصل ار سامانه های اطالعات جغرافیایی )۷۳۱9، سید كاظم، علوی پناه -۷۷

 ماهواره همایش كاربرد سنجش از دور و سامانه های اطالعات جغرافیایی در مطالعه مناطق بیابانی، دانشگاه تهران.

، مطالعه شوری خاك و پوشش گیاهی ۷۳۱9، ، خلیل پور، سید علی، مشهدی، سید ناصرسید كاظم، علوی پناهپویافر، امیر مسود،  -۷۱

، همایش كاربرد سنجش از دور و سامانه های GISبا استفاده از داده های ماهواره ای  متاثر از شوری در حوزه رودخانه شور كرج

 اطالعات جغرافیایی در مطالعه مناطق بیابانی، تهران، ایران.

، بررسی روشهای طبقه بندی نظارت شده داده های رقومی ماهواره در تهیه نقشه ۷۳۱9 ،سید كاظم، علوی پناهمسعودی، مسعود،  -۷۳

 ، دانشگاه تهران.۷۳۱9ماه  در مطالعات مناطق بیابانی، اسفند RS/GISوشش اراضی، همایش كاربرد كاربری و پ

، بررسی مکان مناسب پخش ۷۳۱9علیرضا،  ،، غفاریسید كاظم، علوی پناهزهتابیان، غالمرضا، حامد پناه، رامین، مهدوی، محمد،   -۷۸

 RS/GISهمایش كاربرد  در حوزه آبخیز طغرود،( GIS)طالعات جغرافیایی سیالب با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم ا

 ، دانشگاه تهران.۷۳۱9در مطالعات مناطق بیابانی، اسفندماه 

 ،مطالعات نوسانات سفره های آب زیر زمینی كم عمق حاشیه پالیا ،۷۳٣۱ ، غالمرضا،زهتابیان سید كاظم، ،علوی پناه، زحمتکش -۷5

 مجله بیابان.

 بررسی كارایی مدل های مختلف پخش سیالب با استفاده از ،۷۳٣۷ ، رامین،حامد پناه سید كاظم، ،علوی پناهالمرضا، ، غزهتابیان -۷۳

RS   و GIS، .۳۱-۷9. صص ۷، شماره۱دوره  مجله بیابان. 

لعات میدانی و مطالعه دمای پدیده های سطحی حاشیه یاردانگ های بیابان لوت با استفاده از مطا ،۷۳٣۷ ، سید كاظم ،علوی پناه -۷۱

 .۱9-۳۱. صص ۱، شماره۱دوره  مجله بیابان. ، داده های حرارتی ماهواره

 ایران. ،تهران ،ژئوماتیكهمایش  ،در خاك +ETMراندمان  ،۷۳٣۷ ، سید كاظم ،علوی پناه امیر هوشنگ، احسانی، -۷٣



 31 

 تایلند. ، +ETMراندمان  ،۷۳٣۷، سید كاظم ،علوی پناه -۷9

 ،تصاویر ماهواره ای تهیه پهنه بندی یاردانگهای بیابان لوت با استفاده از ،۷۳٣۱ ، سید كاظم ،علوی پناه چوقی بایرام،كمکی،  -۱۱

 ایران. ،تهران ،ژئوماتیكهمایش 

ارزیابی كاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی  ،۷۳٣۳، متین فر، حمیدرضا، سرمدیان، فریدون، سید كاظم، علوی پناه -۱۷

 .۸۳۱-۸۱5گیری از اتالف منابع ملی، فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، صفحه شانس روش های پیالت كنفراوقت، مجموعه مق

، مقایسه شاخص های گیاهی مبتنی بر هر باند ترمال با شاخص های حاصل از باند ۷۳٣۳، رفیعی امام، عمار، سید كاظم، علوی پناه -۱۱

 .۷۳٣۳یبهشت ئوماتیك، اردژانعکاسی در مطالعات منابع زمینی، همایش 

همایش  ،گیاهی با استفاده از سنجش از دورپوشش های مطالعه شاخص ،۷۳٣۳  سید كاظم، ،علوی پناه عمار، رفیعی امام، -۱۳

 ژئوماتیك ایران.

، ارزیابی كارایی سنجش از دور و دیگر فناوری های بین رشته ای در دانشگاه تهران، مجموعه ۷۳٣۳ ،سید كاظم، علوی پناه  -۱۸

 ین همایش های قطب های علمی كشور، دانشگاه تهران.مقاالت اول

دیماه ۱۱، كاربرد سنجش از دور حرارتی در زیست بومها و آلودگی آنها، سازمان فضایی ایران، ۷۳٣۳، سید كاظم، علوی پناه -۱5

   ، تهران.۷۳٣۳

روری بر كاربرد داده های ماهواره ، م۷۳٣۸، متین فر، حمیدرضا، كمکی، چوقی بایرام، سرمدیان، فریدون، سید كاظم، علوی پناه -۱۳

 ، تهران.۷۳٣۸شهریور،  ۳-9ای در مطالعات خاك، مجموعه مقاالت نهمین كنگره علوم خاك ایران، 

قرمز حرارتی ماهواره ها، نخستین توسعه  مادون مطالعه منابع دریایی با استفاده از داده های بررسی و ،۷۳٣۸، سید كاظم، علوی پناه -۱۱

 .۷۳٣۸اردیبهشت  ۱-۳استان بوشهر،  ،دانایی محور

ده از دور سنجی، اشناسایی تپه های ماسه ای با استف ،۷۳٣۸ ،طاهری، محمد رضا ،رضا حمید ،، متین فراظمكسید ، علوی پناه -۱٣

 .۱5ص  ،۷۳٣۸چکیده مقاالت اولین همایش ملی فرسایش بادی، دانشگاه یزد، بهمن 

كاربرد سنجش از دور در بررسی تغییرات ، ۷۳٣۸ ،حسینی، حسین ،سید كاظم، وی پناهعل ،اسماعیل رهبر،، رفیعی امام، عمار -۱9

 .۷۳٣۸پوشش گیاهی تپه های شنی، چکیده مقاالت اولین همایش ملی فرسایش بادی، دانشگاه یزد، بهمن 

ی، ازپروهشی در بازس، تحلیلی بر بازسازی و نوسازی كشاورزی مناطق جنگزده، سمینار نقش ۷۳٣۳، سید كاظم، علوی پناه -۳۱

 .۸۱-۱5دانشگاه شیراز، ص 

در  MSSو  LISS_IIIمقایسه قابلیت داده های سنجنده های  ،۷۳٣۳ ،سید كاظم، پناه علوی فریدون، سرمدیان، حمیدرضا، متین فر، -۳۷

 دهمین كنگره علوم خاك ایران. شناسایی خاكهای مناطق خشك )مطالعه موردی منطقه آران(.

، بررسی كاربرد اطالعات جغرافیایی در شناسایی كویرهای ایران و توسعه پایدار سمینار ملی شناخت ۷۳٣۱، ظم، سید كاعلوی پناه -۳۱

 كویر لوت، كرمان، استانداری كرمان و دانشگاه شهید باهنر.       

 ران.دهمین كنگره زراعت در ای ،رویکردهای جدید سنجش از دور در زراعت، ۷۳٣۱ ،قزلسفلی ،سید كاظم، علوی پناه -۳۳
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، بررسی عملکرد چغندر قند با ۷۳٣۱، رجبی پور، علی، نورمحمدی، جواد، سید كاظم ،علوی پناهمالئی، كمیل، احمدی، حجت،  -۳۸

 استفاده از تصاویر ماهواره ای، پنجمین كنگره ملی مهندسی ماشینهای كشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد.

، بررسی و تخمین تراكم چغندر قند با استفاده از ۷۳٣۱، رجبی پور، علی، سید كاظم ،علوی پناهمالئی، كمیل، احمدی، حجت،  -۳5

 تصاویر ماهواره ای، پنجمین كنگره ملی مهندسی ماشینهای كشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد.

ش از دور و نقش آن در سنج، ۷۳٣۱، طالبی، سمیه، قره بیگی، مصیب، علوی پناه، سید صدرالدین، سید كاظم ،علوی پناه -۳۳

 كارآفرینی، همایش تعاون و كارآفرینی، تهران، ایران.

، كاربردها و رویکردهای جدید سنجش از دور چند طیفی و فراطیفی، كنگره علوم زراعت، تهران، ۷۳٣۱، سید كاظم ،علوی پناه -۳۱

 ایران.

ه های شهر با مقیاس باال با استفاده از تصاویر ماهواره . بهنگام سازی نقش۷۳٣٣ علوی پناه، سیدكاظم،طباطبایی بفرویی، سید حامد،  -۳٣

، ششمین همایش سیستم های اطالعات مکانی، سازمان نقشه برداری كشور، تهران، GISای و ایحاد مدل تركیبی بر پایه مدیریت در 

۷۳٣٣. 

ت ژئومورفولوژی رودخانه كارون . نقش ساختارهای زمین شناسی در تغییرا۷۳٣9سردشتی، ماهرخ، دوستکام، نگار،  مرشدی، جعفر، -۳9

 ، تهران، ایران.۷۳٣9)دشت خوزستان(، همایش ژئوماتیك 

. كاربرد تفسیر بصری داده های ماهواره ای در آشکارسازی تغییرات خط ساحلی، ۷۳٣9  علوی پناه، سیدكاظم، قزلسفلی، محسن، -۸۱

 ، تهران، ایران.۷۳٣9همایش ژئوماتیك 

 GIS. آشکارسازی تغییرات ژئومورفیك مسیر رودخانه كارون با استفاده از داده های ۷۳٣9  ،علوی پناه، سیدكاظم مرشدی، جعفر، -۸۷

 ، تهران، ایران.۷۳٣9)بازه شوشتر تا اروندرود(، همایش ژئوماتیك  RSو 

ی عملکرد . كابرد نمایه های خشکسالی در پیش بین۷۳٣9نخعی زاده، غالمرضا،   علوی پناه، سیدكاظم،قربانی، خلیل، خلیلی، علی،  -۸۱

 مطالعه موردی: سرارود كرمانشاه، اولین كنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاك و هوا، كرمان، ایران. –گندم دیم 

. كاربرد فناوری سنجش از دور در مدیریت زراعی، دومین ۷۳٣9، گودرزی مهر، سعید، علوی پناه، سیدكاظممتین فر، حمیدرضا،  -۸۳

 .۷۳٣9اسفند  ۷۱و  ۷۷پایدار، فرصتها و چالشهای پیش رو، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز، همایش ملی كشاورزی و توسعه 

گردوغبار  شوری خاك بر بیابانزایی و توفان های بررسی عوامل و اثرات تخریب و" سید كاظم علوی پناهحمید كریمی و  -۸۸

 .كنفرانس كنفرانس بین المللی ریز گردها . GIS & RS بااستفاده از فنون

. پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از سید كاظم علوی پناهرضا سلوكی، ماشااهلل خامه چیان، ناصر حافظی مقدس و حمید -۸5

 . تهران. ایران.۷۳9۱خصوصیات مهندسی در دشت سیستان. سی امین گردهمایی علوم زمین. یکم تا سوم اسفند ماه 

و ساخت سامانه پاشش نرخ  یطراح ،۷۳9۷بهراد،  ،یباقر، ید كاظمس، علوی پناهمحمود،  د،یحجت، ام ،یاحمد کروز،ین ،یباقر -۸۳

 ۷۳تا  ۷۸، هفتمین كنگره ملی مهندسی ماشین های كشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز بر نقشه یمبتن عیما تروژنیكود ن ریمتغ

 .۷۳9۷شهریور سال 
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، تهیه نقشه كود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای ۷۳9۷ محمود، د،یام ،سید كاظم، علوی پناه حجت، ،یاحمد کروز،ین ،یباقر -۸۱

شهریور سال  ۷۳تا  ۷۸ای، هفتمین كنگره ملی مهندسی ماشین های كشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز مبتنی بر تصاویر ماهواره

۷۳9۷. 

 رییدر مطالعات مربوط به تغ یسنجش از دور حرارت یدینقش كل، ۷۳9۷ بهرامی، مهدی، عبدلعلی، رضایی،، سید كاظم، علوی پناه -۸٣

 .۷۳9۷آبان  ۸و  ۳زنجان، -هیعلوم پا یلیتکم التیدانشکده تحص ن،یزم یجهان شیو گرما میاقل رییتغ شیهمای، جهان شیو گرما میاقل

 رییدر مطالعات مربوط به تغ یسنجش از دور حرارت یدینقش كل، ۷۳9۷ی، مهدی، بهرام ی،عبدالعل ،ییرضا، سید كاظم، علوی پناه -۸9

 .۷۳9۷آبان  ۸و  ۳زنجان،  -هیعلوم پا یلیتکم التیدانشگاه تحص ن،یزم یجهان شیو گرما میاقل رییتغ شیهمای، جهان شیو گرما میاقل

 +ETMبر روی تصویر  SVM، كاربرد الگوریتم طبقه بندی ۷۳9۷، سید كاظم، علوی پناه حاتمی مسکونی، فتاح، اسماعیلی، علی، -5۱

، 9۱ بهشتیارد ۷9تا  ۷٣دومین كنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاك و هوا، ه طیفی، برای جداسازی كالس های مشاب

 كرمان.

)تركیب الگوریتم های مختلف آشکار سازی جهت استخراج    سید كاظم علوی پناهعلی اسماعیلی و  و  ,فتاح حاتمی مسکونی  -5۷

اردیبهشت     ,نس بین المللی مدل سازی آب و خاك و گیاه و هواتغییرات پوشش زمین ) مطالعه موردی شهر كرمان((. دومین كنفرا

۷۳9۱. 

بر روی تصویر سنجنده    SVM)كاربرد الگوریتم طبقه بندی    سید كاظم علوی پناهعلی اسماعیلی و  و  ,فتاح حاتمی مسکونی  -5۱

ETM+ كرمان     ,اك و گیاه و هوابرای جدا سازی كالس های مشابه طیفی( دومین كنفرانس بین المللی مدل سازی آب و خ

 ۷۳9۱اردیبهشت 

ملی . اولین همایش "( در توسعه پایدار محیطیTIRSنقش سنجش از دور حرارتی ) ". ۷۳9۱. سید كاظم علوی پناهحمید كریمی،  -5۳

 .برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار

ت با استفاده از فناوری سنجش از دور. دومین كنفرانس بین ، گرمایش جهانی، پایش و مدیریسید كاظم علوی پناهحمید كریمی،  -5۸

 9۱المللی مخاطرات محیطی. تهران آبان 

آشکارسازی جهت استخراج  تركیب آلگوریتم های مختلف  ، علوی پناه سید كاظماسماعیلی علی ، حاتمی مسکونی فتاح ،  -55

 ۷۳9۱. مللی مدلسازی گیاه، آب، خاك و هواال دومین كنفرانس بین. مطالعه موردی شهر كرمان تغییرات پوشش زمین

 ETM+ بر روی تصویر سنجنده SVM كاربرد الگوریتم طبقه بندی ، علوی پناه سید كاظماسماعیلی علی ، حاتمی مسکونی فتاح ،  -5۳

 ۷۳9۱. المللی مدلسازی گیاه، آب، خاك و هوا دومین كنفرانس بین. برای جداسازی كالسهای مشابه طیفی

نقشه تجویز كود نیتروژن محصول ذرت با استفاده از تصاویر  "، محمود امید. سید كاظم علوی پناهحجت احمدی، نیکروز باقری،  -5۱

 .9۳. بیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیك. بهار "ماهواره ای چند طیفی

تکنیك سنجش از دور در  ارزیابی كارایی ". ۷۳9۳. سید كاظم علوی پناهفریبا اسفندیاری، نادر سرمستی، ابراهیم بهشتی جاوید،  -5٣

 . اولین همایش علوم جغرافیایی ایران."پایش دریاچه نمکی پالیای كاشان

ارتباط بین خواص گوهرها و بازتاب الکترومغناطیسی  "ه. سید كاظم علوی پنابهرام بهرام بیگی، سید حسام الدین معین زاده،    -59

 .۷۳9۳مان. آذر ماه بلور شناسی ایران. كر-اولین همایش ملی گوهرشناسی ."آنها
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و ایجاد كتابخانه  Field Spec3طیف سنجی با دستگاه  "، سید حسام الدین معین زاده. سید كاظم علوی پناهمحمد امین عطاپور،  -۳۱

 .۷۳9۳بلور شناسی ایران. كرمان. آذر ماه -. اولین همایش ملی گوهرشناسی"طیفی، مطالعه موردی گرانیت شیركوه
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