فهرست مطالب
ارزیابی کیفیت طرحهای دولت در توسعۀ سکونتگاههای روستایی
مطالعۀ موردی :دهستان دولتآباد ،شهرستان جیرفت

دکتر صادق اصغریلفمجانی
نسیم رزاقپور
حمیدرضا نسیمی

واکاوی روابط مکانی فراوانی رخداد ماهانۀ بارشهای فرین باال
در ناحیۀ خزری ()1622-2112

دکترحسین عساکره
لیال حسینجانی

22-44

واکاوی فصول دمایی ایران زمین و وردایی آن طی دهههای اخیر

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
دکتر محمد دارند
گالله ناظمیفرد

44-22

ارزیابی روشهای درونیابی در پهنهبندی نیاز مکانی
به توان در کشاورزی استان خوزستان

آتنا کشوری
دکتر افشین مرزبان

22-62

بررسی نقش فعالیتهای شبانۀ شهری در خدماترسانی به شهروندان
مطالعۀ موردی :منطقۀ  11کالنشهر مشهد

رضا خدادادی
شفیقه احمدی
احمد رومیانی
دکتر نفیسه مرصوصی

68-116

شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران

دکتر علیرضا صالحیپورمیالنی
دکتر راضیه لک
دکتر مجتبی یمانی

116-122

پتانسیلسنجی و رتبهبندی قابلیت تبدیل فضای باز ساختمانهای
اداری به فضای باز عمومی نمونۀ موردی :شهر رشت

دکتر اسماعیل آقاییزاده
مهرنوش میرابیمقدم
ربابه محمدزاده

پهنهبندی خطر زمینلرزه و زمینلغزش به روش منطق فازی
در رشتهکوه باقران (جنوب بیرجند)

دکتر مهدی حسینآبادی
دکتر سیدمرتضی موسوی
دکتر محمد ناظمی

142-184

واکاوی چالشهای ژئوپلیتیکی عربستان سعودی با جمهوری اسالمی
ایران و تأثیر آن بر منطقۀ جنوب غرب آسیا

دکتر هادی ویسی

184-162

برآورد ارتفاع برفمرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

دکتر غالمحسن جعفری
نسرین حضرتی

162-211

شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت سازمانهای
مردمنهاد زیستمحیطی در نواحی روستایی
مطالعۀ موردی :انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان

دکتر سعدی محمدی

211-222

پتانسیلسنجی توسعۀ کاربری زنبورداری با استفاده از فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی مطالعۀ موردی :مراتع تمین ،شهرستان میرجاوه

مرضیه گرگی
دکتر حسین پیریصحراگرد
دکتر سهیال نوری

228-244

خالصه انگلیسی

زهره کافیآبادی

1-22

122-142

1-42

مشاوران علمی این شماره
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