فهرست مطالب
پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

لیال سلگی
دکتر محمدعلی زنگنه اسدی
دکتر عبرت محمدیان

بررسی نقش جداییگزینی در شکلگیری بافتهای محنتزدۀ شهری

دکتر سهند لطفی
محمد قضائی

41-63

بررسی زمینلغزشهای منطقۀ پشتکوه فریدونشهر
با استفاده از مدل آنتروپی

دکتر سمیهسادات شاهزیدی
رؤیا حیاتیزاده

63-15

پیوندهای روستا -شهری ،مبنای توسعۀ ناحیهای

دکتر مصطفی محمدیدهچشمه
مرتضی عبیات
مصطفی عبیات

14-31

تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزۀ آبخیز باالنجچای
با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین

دکتر حبیب نظرنژاد
مرتضی حسینی
دکتر رئوف مصطفیزاده

31-05

تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطرۀ سیالب شهری

ابوالفضل آبیل
دکتر تقی طاوسی
دکتر محمود خسروی

04-453

نمونۀ موردی :قاسمآباد مشهد

موردپژوهی :شهرستان اهواز

مطالعۀ موردی :شهر زاهدان

4-41

سهیال ناصریراد
دکتر حامد نقوی
دکتر جواد سوسنی
دکتر احمدرضا نورالدینی

453-425

ارزیابی نگرش ساکنان مناطق روستایی نسبتبه گسترش خانههای دوم

دکتر رضا خسروبیگی بزچلویی
افسانه بازقندی

424-412

بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین با استفاده از
تصاویر ماهوارهای مطالعۀ موردی :شهرستان مریوان

شادمان درویشی
مصطفی رشیدپور
دکتر کریم سلیمانی

416-432

واکاوی وردایی زمانی -مکانی ارتفاع الیۀ مرزی ایران مبتنی بر برونداد
پایگاه داده مرکز پیشبینی میانمدت هواسپهر اروپایی ()ECMWF

دکتر محمود احمدی
عباسعلی داداشیرودباری
حمزه احمدی

436-481

بررسی نقش فرایندهای ژئومورفولوژیک در ایجاد ژئومورفوسایتهای
منطقۀ حفاظتشدۀ مانشت ،بانکول و قالرنگ با روش پریرا

دکتر داود مختاری
دکتر شهرام روستایی
مهدی احمدی

481-251

بررسی تغییرات کاربری و اقلیم محلی در حوضۀ رودخانۀ گاوهرود
پیش و پس از احداث سد گاوشان

دکتر اماناله فتحنیا
مهدی شرافت
جمال نجفی

251-222

خالصه انگلیسی

زهره کافیآبادی

پیشبینی تغییرات مکانی جنگلهای زاگرس با استفاده از تصاویر

ماهوارهای و مدل  LCMمطالعۀ موردی :حوزۀ بسطام شهرستان سلسله

مطالعۀ موردی :روستاهای پیرامون شهر سبزوار

4-12

مشاوران علمی این شماره

دکتر محسن پورخسروانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان -دکتر محمدحسین رامشت ،دانشگاه اصفهان -دکتر محسن حمیدیانپور ،دانشگاه
سیستانوبلوچستان -دکتر اسماعیل آقائیزاده ،دانشگاه گیالن -دکتر پگاه ایزدی ،دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری -دکتر ابوالقاسم گورابی،
دانشگاه تهران -دکتر مژگان انتظاری ،دانشگاه اصفهان -دکتر محمود خسروی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان -دکتر عقیل مددی ،دانشگاه محقق
اردبیلی -دکتر بهرام ایمانی ،دانشگاه محقق اردبیلی -دکتر سیدرضا اکبریان رونیزی ،دانشگاه شیراز -دکتر صادق اصغریلفمجانی ،دانشگاه زابل
دکتر بهروز سبحانی ،دانشگاه محقق اردبیلی -دکتر علیاکبر شمسیپور ،دانشگاه تهران -دکتر عیسی ابراهیمزاده ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سعید نگهبان ،دانشگاه تهران -دکتر ابوذر پایدار ،دانشگاه سیستان و بلوچستان -دکتر سیدهادی طیبنیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر صادق کریمی ،دانشگاه شهید باهنرکرمان -دکتر مرتضی اسمعیلنژاد ،دانشگاه بیرجند مهدی سقایی ،دانشگاه حکیمجرجانیگرگان
دکتر حمیده اسفندیاریمهنی ،دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری -دکتر زهرا رحیمزاده ،تربیت معلم کرمانشاه -دکتر تقی طاوسی ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان -دکتر عباسعلی آروین ،دانشگاه پیامنور -دکتر داود فریدونی ،دانشگاه دامغان دکتر عباس امینیفسخودی ،دانشگاه اصفهان
دکتر رضا دوستان ،دانشگاه فردوسی مشهد -مائده رمضانی ،دانشگاه آزاد اسالمیواحدتنکابن.

