سال ًهن ،شواره چهارم،زهستاى 8931
شوــــاره استــاًدارد بيـيالوللــی چاپی2221-5817 :
شواره استاًدارد بييالوللی الكتروًيك2852-9975 :
مذٔش مسئًل
دکتر سید اسکٌدر صیدایی
داوشگبٌ اصفُبن
s.seidiy@geo.ui.ac.ir

کبسشىبس وششٍٔ

سشدبٕش
دکتر یَسف قٌبری
داوشگبٌ اصفُبن
ghanbari@geo.ui.ac.ir

دبٕشان تخصصٓ

لیال گرجی
sppl@res.ui.ac.ir

َٕبت تحشٔشٍٔ
دکتر سید اسکٌدر صیدائی
داًشگاُ اصفْاى
دکتر حجت الِ یسداى پٌاُ
داًشگاُ اصفْاى

دکتر ابراّین هقیوی
داًشگاُ تْراى

دکتر حسیي عساکرُ

دکتر اصغر ضرابی

داًشگاُ زًجاى

داًشگاُ اصفْاى

دکتر هسعَد تقَایی

دکتر علی اکبر عٌابستاًی

داًشگاُ اصفْاى

داًشگاُ فردٍسی هشْد

دکتر هجتبی قدیری هعصَم

دکتر حویدرضا ٍارثی

داًشگاُ تْراى

داًشگاُ اصفْاى

وششٍٔ بشوبمٍ سٔضْ فضبٔٓ بش اسبس ابالغٍٕ کمٕسًٕن بشسسٓ وششٔبت علمٓ يصاست علوً تحيٕيوبت ي فىوبيسْ
داساْ دسجٍ علمٓ پژيَشٓ ي شومبسٌ اسونبوذاسد بوٕهالمللوٓ  2224-5847اص سوبصمبن اسوىبد ي کنببخبووٍ ملوٓ
جمًُسْ اسالمٓ أشان است.

یشَد:
هتي کاهل ًشریِ در پایگاُّای اطالعرساًی زیر ًوایِ ٍ فْرست ه 
http://sppl. ui.ac.ir

سبٔت اخنصبصٓ وششٍٔ
پبٔگبٌ اسنىبدْ علً جُبن اسال
ابسكً :مٕضببن پبٔگبٌَبْ اطالعبتٓ

http://www.ISC.gov.ir
http://www.ebscohost.com

سبٔت أىنشونٓ جُبد داوشگبَٓ

http://www.SID.ir

ببوك اطالعبت وششٔبت کشًس

http://www.magiran.com

ًشاًی پستی
اصفُبن خٕبببن َضاسجشٔب داوشگبٌ اصفُبن
سبخنمبن کنببخبوٍ مشکضْ معبيوت پژيَش ي
فىبيسْ اداسٌ اونشبسات
کذ پسنٓ4858754888 :

شوارُ تواس
)148(45744877
)148(45742855
sppl@res.ui.ac.ir

فْرست



تبٕٕه اثش قًمٕت بش دلبسنگٓ مكبوٓ دس شُشَبْ چىذ قًمٓ پژيَش مًسدْ :مىبطق ٔك ي دي

8-87

شُش صاَذان
امیرحمزه شهبازی



شىبسبٔٓ ساَكبسَبْ سبصگبسْ کشبيسصان کًچكميٕبس دس ميببلٍ بب خشكسبلٓ دس اسنبن

85-82

آرسببٔجبن غشبٓ
مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی





اسصٔببٓ صٔشسبختَب ي جبربٍَبْ گشدشگشْ دس مىطيّ ايسامبوبت اسنبن کشمبوشبٌ

84-77

حسین نظم فر؛ چنور محمدی

تبٕٕه مذل اوگٕضِ گشدشگشان بب اسنفبدٌ اص مذلسبصْ سبخنبسْ دس شُش طشقبٍ

75-42

مهدی مودودی ارخودی؛ یونس غالمی

تحلٕل سفنبس صٔستمحٕطٓ عشبٔش پٕش ي پس اص اجشاْ طشح جبٔكب مطبلعّ مًسدْ :بخش ببصفت

44-814

اسنبن چُبسمحبل ي بخنٕبسْ
داوود مهدوی؛ رقیه علیجانی علیجانوند؛ رضا مهاجر



)ياکبيْ قببلٕتَبْ سقببتپزٔشْ شُشْ ي مىطيٍاْ صمٕىٍگشا (ومًوّ مًسدْ شُش تبشٔض
اصغر موالئی

817-844

