دوره  ،28شماره  - 2شماره پیاپی ( ،)66تابستان 9316
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

كارشناس نشريه
طوبی پناهی t.panahi@staf.ui.ac.ir
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(36733172
)131(36734166
gep@res.ui.ac.ir

فهرست



ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخصهای پایداری نمونه :شهر خرمآباد

9-22

عیسی ابراهیم زاده؛ ماندانا مسعودي راد؛ مجتبی رفیعیان



الگو سازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ فرش بیابان (مطالعه موردی :دشت های

29-38

ریگی بردسیر)
سید حجت موسوي؛ اسماعیل پاريزي؛ عبدالمجید احمدي



ب ررسی تبخیر و تعرق واقعی در کاربری های مختلف اراضی در مناطق کوهستانی با استفاده از

31-66

الگوریتم سبال و ترکیب تصاویرماهواره ای  MODISوLandsat 8
حمید نوري؛ محمد فرامرزي



توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیینکنندههای آن در سکونتگاههای روستایی (مطالعه

68-88

موردی :شهرستان روانسر ،استان کرمانشاه)
داود جمینی؛ مسعود صفري علیاكبري؛ مريم صالحی كاخكی؛ خالد علیپور؛ امیرعلی ذولفقاري



بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

81-12

بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی



آنالیزمؤلفه های مورفومتری نبکاها و معرفی مناسبترین نوع آن جهت تثبیت ماسه های بادی با
استفاده ازالگوریتم ( ELECTREمطالعه موردی :ریگ چاه جام)

13-928

علیرضا عرب عامري؛ امیرحسین حلبیان



تحلیل فضایی پهنههای مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

921-928

بهرام ايمانی؛ محسن پورخسروانی



پیشیابی میانگین روزانهی دما در کرانههای جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع

921-911

ژئوپتانسیل
ابوالفضل مسعوديان؛ سعید موحدي؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده



تاثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمه جنوبی کشور

916-966

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساري صراف



سنجش میزان برخورداری سکونتگاه های شهری استان اردبیل از شاخصهای شهر خالق
حسین نظم فر؛ سعیده علوي؛ علی عشقی جهاربرج

968-981

