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شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008-5362 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2252-0910 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر داريوش رحيمي

دكتر محمـــدحسیـــن رامشت

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان
mrameshat@yahoo.com

dariush111353@yahoo.com

هیات تحريريه
دكتر حسن بیكمحمدي

دكتر ركن الدينافتـــخاري عبدالرضا

دانشگـــاه اصفهــــان

دانشگاه تربیت مــدرس

دكتر مسعود تقوايی

دكتر رهنمايی محمدتقی

دانشگاه اصفهان

دانشــگــاه تهــــــــران

دكتر محمد حسین رامشت

دكتر ضرابی اصغر

دانشگاه اصفهان

دانشگـــاه اصفهــــان

دكتر جهانبخشاصل سعید

دكتر علیجانی بهلول

دانشگـــاه تبــريـــز

دانـشـگــاه تـربـیـت مـعـلـــم تهران

دكتر حافظنیا محمدرضا

دكتر غیور حسنعلی

دانشــگــاه تربیـــت مـــدرس

دانـشـــگـــاه اصــفــهــــان

دكتر رضوانی علیاصغر

دكتر يمانی مجتبی

مــؤسـســـه آمـــوزش عــالی میـراث فـرهنــگـی

دانـشـگــــــاه تـهــــــــران

بر اسـاس ابالغیه شـماره  3/11/24مجله جغرافيا و برنامهريزي محيطي
مـورخ  1311/4/5كمیسـیون بررسـی نشـريات علمـی وزارت علـوم
تحقیقـات و فنـاوری دارای درجـه علمي – پژوهشي است

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه

http://gep. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاههای اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات كشور

http://www.magiran.com

پايگاه تخصصی مجالت نور

http://www.noormags.ir/

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان كتابخانه مركزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
كد پستی1162763221 :

شماره تماس
)131(36932455
)131(36934166
gep@res.ui.ac.ir

فهرست



بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت زنجان از نظر استانداردهاي شرب با استفاده از رويکرد زمينآمار

11-1

فاطمه عینلو؛ علی معافی رابری؛ آرش ملكیان؛ رضا قضاوی؛ محسن محسنی ساروی





ارزيابي شاخصهاي تعلق مکاني ساكنان بافت قديم شهر كاشان

43-11

محمدحسین سرايی؛ امیر اشنويی؛ مجتبی روستا

ارتباطسنجي فعاليت لکههاي خورشيدي و دماي حداقل استان اصفهان

34-43

هوشمند عطايی؛ راضیه فنايی

بررسي نقش ژئومورفولوژي تکتونيک بر اكتشاف مخازن هيدروكربني زاگرس فاارس (مطالعا ماوردي13-34 :
طاقديسهاي خشت و نورا(



شهرام بهرامی؛ فاطمه پرهیزكار؛ الهه اكبری؛ تیمور جعفری

مطالع تطبيقي شيوۀ توليد و بهرهبرداري كشاورزان ساكن و غيرساكن از منابع روساتا (مطالعا ماوردي41-13 :
دهستان حومه ،شهرستان هرسين(






جعفر توكلی؛ هادی الماسی

ارزيابي شدت بيابانزايي منطق سراوان با استفاده از مدلIMDPA

101-41

فرهاد ذوالفقاری؛ حسن خسروی

دستهبندي مناطق همگن خشکي بهكمک روشهاي گشتاور خطي و تحليل خوشهاي

114-104

محمد زارع؛ سمانه پورمحمدی؛ حمید سودايی زاده

تحوالت شکلزايي چاله لوت در كواترنر (با تأكيد بر بازسازي پادگانههاي درياچهاي(

140-114

سمیه سادات شاه زيدی

اولويتبندي پاركينگهاي مکانيزه با تلفيق شيوۀ طراحي آزمايشات تاگوچي و تحليل سلسلهمراتبي فازي

131-141

سید محمود زنجیرچی؛ مريم امانی؛ فاطمه عزيزی



ت حليل آثار محيطي توسع گردشگري در نواحي روستايي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعا ماوردي :ناحيا
آقسو -كالله /استان گلستان(
غالمحسین عبداهلل زاده؛ خديجه صالحی؛ طاهره قرقانی

110-131

