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

سردبیر

دكتر داريوش رحيمي

دكتر محمـــدحسيـــن رامشت

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

dariush111353@yahoo.com

mrameshat@yahoo.com

کارشناس نشريه:طوبی پناهی
t.panahi@staf.ui.ac.ir
هیات تحريريه
دكتر حسن بیكمحمدي

دكتر ركن الدینافتـــخاري عبدالرضا

دانشگـــاه اصفهــــان

دانشگاه تربیت مــدرس

دكتر مسعود تقوایی

دكتر رهنمایی محمدتقی

دانشگاه اصفهان

دانشــگــاه تهــــــــران

دكتر محمد حسین رامشت

دكتر ضرابی اصغر

دانشگاه اصفهان

دانشگـــاه اصفهــــان

دكتر جهانبخشاصل سعید

دكتر علیجانی بهلول

دانشگـــاه تبــریـــز

دانـشـگــاه تـربـیـت مـعـلـــم تهران

دكتر حافظنیا محمدرضا

دكتر غیور حسنعلی

دانشــگــاه تربیـــت مـــدرس

دانـشـــگـــاه اصــفــهــــان

دكتر رضوانی علیاصغر

دكتر یمانی مجتبی

مــؤسـســـه آمـــوزش عــالی میـراث فـرهنــگـی

دانـشـگــــــاه تـهــــــــران

بر اسـاس ابالغیه شـماره  3/11/24مجله جغرافيا و برنامهريزي محيطي
مـورخ  1311/4/5کمیسـیون 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 کشور

http://www.magiran.com

پايگاه تخصصی مجالت نور

http://www.noormags.ir/

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی1162763221 :

شماره تماس
)131(36733172
)131(36734166
gep@res.ui.ac.ir



واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة Ndvi

4-41

مجید منتظري؛ امید رضا كفایت مطلق



ارزیابی رفتار هیدرودینامیکی و توسعهیافتگی کارست در محدودة تاقدیس گرین (مطالعة

41-41

موردی :بلوکهای الشتر و نورآباد)
رامین حاتمی فرد؛ امیر صفاري؛ مجتبی یمانی؛ حاجی كریمی



روابط کمّی بین حجم مخروطافکنهها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعة موردی:

41-15

مخروطافکنههای دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)
جواد جمال آبادي؛ محمد علی زنگنه اسدي؛ ابوالقاسم امیر احمدي



ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

12-27

مهدي كرمی دهكردي؛ حسین كوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی كرباسیون



نقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چالههای داخلی ایران

24-09

غالمحسن جعفري؛ مینا آوجی



تأثیر اقلیم بر طرحوارههای ذهنی شهروندان در ادراک فضای شهری نمونة موردی :پارک

04-449

ائلگلی تبریز
لیال رحیمی؛ صابر صبوري



ارزیابی کارایی عوامل ژئومورفومتریک در افزایش درستی نقشههای پهنهبندی حساسیت

444-449

زمینلغزش (مطالعة موردی :حوضة دزعلیا ،استان اصفهان)
كورش شیرانی



جغرافیای پزشکی و سالمت جغرافیایی مطالعة موردی :شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات

444-415

سنگین و ارتباط آن با سرطانها در مناطق روستایی غرب اصفهان
مجید غیاث




تحلیل مؤلفههای کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة  42حوضة آبریز شمال شرق کشور

412-427

ابراهیم تقوي مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدي؛ لیلی گلی مختاري
برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشههای درختی در حوضة نیلکوه
(گالیکش) ،استان گلستان

شهرام بهرامی؛ علی محمد طزري؛ كاظم پارسیانی

424-401

