دوره  ،72شماره  - 3شماره پیاپی ( ،)33پايیز 5331
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008-5362 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2252-0910 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر داريوش رحيمي

محمـــدحسیـــن رامشت

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان
mrameshat@yahoo.com

dariush111353@yahoo.com

کارشناس نشريه
طوبا پناهي
gep@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
حسن بیكمحمدي

ركن الدينافتـــخاري عبدالرضا

دانشگـــاه اصفهــــان

دانشگاه تربیت مــدرس

مسعود تقوايی

رهنمايی محمدتقی

دانشگاه اصفهان

دانشــگــاه تهــــــــران

محمد حسین رامشت

ضرابی اصغر

دانشگاه اصفهان

دانشگـــاه اصفهــــان

جهانبخشاصل سعید

علیجانی بهلول

دانشگـــاه تبــريـــز

دانـشـگــاه تـربـیـت مـعـلـــم تهران

حافظنیا محمدرضا

غیور حسنعلی

دانشــگــاه تربیـــت مـــدرس

دانـشـــگـــاه اصــفــهــــان

رضوانی علیاصغر

يمانی مجتبی

مــؤسـســـه آمـــوزش عــالی میـراث فـرهنــگـی

دانـشـگــــــاه تـهــــــــران

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

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

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

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاههای اطالعاتي
اولريخ :راهنمای بینالمللي نشريات ادواری

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

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

پايگاه تخصصي مجالت نور

http://www.noormags.ir/

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستي1162763221 :

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

فهرست



شبیهسازیروانابذوببرفدرحوضهشهرچایبااستفادهازمدل SRM


5-51

سعید جهانبخش اصل؛ يعقوب دين پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد؛ خلیل ولیزاده كامران؛ مرتضی پرهیزكار



بررسیجابجاییجانبیمجرایرودخانهارسازسال9731تا(9717از91کیلومتریغربشهراصالنندوزتالاخالروورودخانالهاز
محدودهسیاسیایران 

51-37

محمد حسین رضائی مقدم؛ منصور خیري زاده؛ مسعود رحیمی



بندیروزهایبرفپوشانایرانزمینبهکمکدادههایدورسنجی 


فصل

33-14

محمد صادق كیخسروي كیانی؛ ابوالفضل مسعوديان



پهنهب ندیخطرپذیریزلزلهومکانیابیمناطقامندرزمانمخاطراتطبیعالیبالااسالتفادهالیوریتمهالایهالوومصالنو یوGIS
(مطالعهموردی:منطقهیکشهرداریکننشهراهواز)

13-33

كاظم رنگزن؛ مصطفی كابلی زاده؛ دانیا كريمی؛ ابراهیم منصورنعیمی



ایباروهایسنیینوفوقسنیینایران 

رسیوتحلیلالیویخودهمبستییفضاییتغییراتدرون 
دهه

بر

32-43

حسین میر موسوي؛ مهدي دوستكامیان؛ فاطمه ستوده



رزیابیزیستمحیطیآلودگیفلزاتسنییندرخاکهایاطرافکارخانهسیمانبهبهان 

ا

42-503

حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردي؛ حسین يوسف نیا؛ مسعود اسالمی؛ سرور مكرونی؛ حسین اقدر



سنجشوتحلیلسطحسوادزیستمحیطیکشاورزانروستاییمطالعهموردی:روستاهایدهستانزوارمشهرستانشیروان 

502-530

حمداهلل سجاسی قیداري؛ ثريا عزيزي



هایبنهدرحوضهیآبیمُند 

بررسینقش ناصرآبوهواییمؤثربرگستروجنیل

535-537

غالمرضا قهاري؛ امیر گندمكار؛ بهرام نجف پور؛ مسعود نجابت



ارزیابیتاثیرپذیریرژیمآبدهیچشمههایکارستیازرخدادخشکسالیمطالعهموردی:چشمههالایکارسالتیحوضالهرودخاناله
الوند 

533-523

سعید نگهبان؛ سجاد باقري سیدشكري؛ زينب پاينده؛ سیروس نادري؛ پیمان شیراوند 



پایشخشکسالیبااستفادهازتصاویرسنجندهمودیس ) (MODISدرمناطقخشک(مطالعهموردی:مراتعاستاناصفهان 

لیال فاضل دهكردي؛ طیبه السادات سهرابی؛ محمد حسین قناويزباف؛ رضا قضاوي

522-530

