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

دكتر داريوش رحيمي
دانشگاه اصفهان
dariush111353@yahoo.com

سردبیر

دكتر عباس اميني
دانشگاه اصفهان
komsh1@yahoo.com

کارشناس نشريه:طوبی پناهی

t.panahi@staf.ui.ac.ir
هیات تحريريه
دکتر حسین عساکره

دکتر رکن الدينافتـــخاری عبدالرضا

استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه زنجان

دانشگاه تربیت مــدرس

دکتر ابوالفضل مسعوديان

دکتر رهنمايی محمدتقی

استاد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

دانشــگــاه تهــــــــران

دکتر مهران مقصودی

دکتر سید علی بدری

دانشیار دانشگاه تهران

دانشیار دانشگاه نهران

دکتر جهانبخشاصل سعید

دکتر يمانی مجتبی

دانشگـــاه تبــريـــز

دانـشـگــــــاه تـهــــــــران

دکتر اکبر کیانی

دکتر مهدی پور طاهری

دانشیار دانشگاه زابل

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

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 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



4-41
واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور

سید ابوالفضل مسعوديان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی



41-41
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخصهای آلودگی و تجزیه و
تحلیل مؤلفة اصلی

زهرا سهرابی زاده؛ حمید سودايی زاده؛ محمد علی حكیم زاده؛ روح اهلل تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی



41-15
تحلیل تغییرات در مقیاس حوضة آبخیز براساس سنجهها و الگوهای فضایی سیمای سرزمین؛ نمونة پژوهش :حوضة آبخیز انزلی

محمد پناهنده؛ صدف فیضی



14-25
ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی :شهرستان سامان ،استان چهارمحال و بختیاری

محسن باقری بداغآبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی



24-405
ارزیابی قابلیت تصاویر ماهوارهای سنتینل 5-و لندست  8و تلفیق تصاویر در پهنهبندی فصلی شاخصهای کیفی  NSFWQIو  IRWQIscدر
آبهای سطحی نمونة پژوهش :رودخانة کارون

کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ دانیا کريمی



404-450
پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی برپایة سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISو سنجش از دور ) (RSبا استفاده از فرایند تحلیل شبکهای )(ANP
نمونة پژوهش :دشت ناز ساری

زهرا کثیری؛ محمود حبیب نژاد؛ سید حسین روشان



454-415
سنجش کیفیت زندگی در محالت بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش :بافت تاریخی شهر یزد

مهسا زارعیان؛ نجما اسمعیل پور؛ رضا اکبری

