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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
كارشناس نشريه

mrameshat@yahoo.com

طوبا پناهي t.panahi@staf.ui.ac.ir
هيات تحريريه
دكتر حسن بيكمحمدي

دكتر ركن الدينافتـــخاري عبدالرضا

دانشگـــاه اصفهــــان

دانشگاه تربيت مــدرس

دكتر مسعود تقوايي

دكتر رهنمايي محمدتقي

دانشگاه اصفهان

دانشــگــاه تهــــــــران

دكتر محمد حسين رامشت

دكتر ضرابي اصغر

دانشگاه اصفهان

دانشگـــاه اصفهــــان

دكتر جهانبخشاصل سعيد

دكتر عليجاني بهلول

دانشگـــاه تبــريـــز

دانـشـگــاه تـربـيـت مـعـلـــم تهران

دكتر حافظنيا محمدرضا

دكتر غيور حسنعلي

دانشــگــاه تربيـــت مـــدرس

دانـشـــگـــاه اصــفــهــــان

دكتر رضواني علياصغر

دكتر يماني مجتبي

مــؤسـســـه آمـــوزش عــالي ميـراث فـرهنــگـي

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

فهرست
شناسايي جزاير حرارتي شهري مبتني بر رويکرد زيست محيطي ،مطالعه موردي(كالن شهر اصفهان)
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محمود احمدی ؛ عباسعلی داداشی رودباری





پيشبيني روند تغييرات يخبندان در ايستگاه هواشناسي كاشان

21-36

برومند صالحی فخری السادات فاطمی نیا
ژئوتوريسم :شاهكليد حفاظت و ساماندهي توانمنديهاي جوامع محلي با نمونههايي از شمال غرب ايران

37-58

داود مختاری
بررسي رابطه بين دماي سطحي خاک و رطوبت نزديك به سطح در مركز ايران
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مینا مرادی زاده ؛ مهدی مومنی ؛ محمدرضا سراجیان




تحليل ساختار امواج گرمايي در غرب و جنوب غرب ايران
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داریوش رحیمی ؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري مسير رودخانۀ زايندهرود با استفاده از شاخص CTIS
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حمید برقی؛ حجت اهلل یزدانپناه؛ آرزو اسماعیلی



برنامهريزي راهبردي بهمنظور كاهش تصادفات درونشهري و بهبود عملکرد شبکۀ معابر (مطالعۀ موردي :شهر
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مرودشت)

جمال محمدی؛ شراراه سعیدپور ؛ الهام تقی زاده



بررسي عملکرد تکتونيك بر مخروطافکنهها با تأكيد بر توان لرزهاي گسلها در واحدهاي ساختماني استان

117-132

كرمانشاه

امجد ملكی ،نسرین حیدری



شناسايي و پهنهبندي ميزان شوري آبهاي زيرزميني با استفاده از ( GISمطالعه موردي :دشت نمدان
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شهرستان اقليد)

محمد مهدی تقی زاده ،امیرحسین حلبیان ،محمود عالی پور؛ حسین کیومرثی



واكاوي تغييرات توزيع فراواني چهار دهه بارش روزانۀ ايران

اسماعیل نصرآبادی
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