فهرست مطالب
استفاده از دادههای مغناطیس هوابرد و شواهد ژئومورفیک
جهت بررسی مسیرگسل پنهان دشت خرمآباد (غرب ایران)

دکتر سیامک شرفی
دکتر حبیب آرینتبار

پایش تغییرات پوشش گیاهی (باغات پسته) با استفاده از پردازش تصاویر
ماهوارهای چند زمانه مطالعه موردی :شهرستان انار (استان کرمان)

دکتر علی مهرابی

01-83

شناسایی سازههای مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندمکار
تحت شرایط تغییرات آب و هوایی مورد مطالعه :شهرستان کرمانشاه

یوسف آزادی
دکتر مسعود یزدانپناه
دکتر معصومه فروزانی
دکتر حسین محمودی

83-65

تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعه میان افزا در شناسایی
ظرفیتهای کالبدی توسعه درونی شهر مطالعه موردی :منطقه سه تبریز

دکتر حسن محمودزاده
رویا عابدینی ایرانق

62-20

بررسی وضعیت شاخصهای توسعه در شهرستانهای کرمانشاه
با استفاده از تکنیک ادغام

دکتر براتعلی خاکپور
چنور محمدی
سیدهالهام داوری
مجیداکبری

28-32

شناسایی عدم قطعیتها ،پیشرانها و راهبردهای پایداری
معیشت وابسته به مرتعداری در جوامع روستایی

مسعود ریگی
دکتر حسین بارانی
دکتر عادل سپهری
دکتر احمد عابدیسروستانی
دکتر مصیب پهلوانی

31-113

پهنهبندی آگروکلیمای کشت زعفران در استان خراسان شمالی:
رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

دکتر غالمرضا مقامیمقیم
سیدمحمود حسینیصدیق
رضا اسدی
سکینه خانیتمبله

113-183

انتخاب منطقه نمونه گردشگری در استان خراسان جنوبی
با استفاده از تکنیک ANP

دکتر اکبر نجفی
یونس گراوند
علی قومیاویلی
ابوطالب قاسمیوسمهجانی

183-163

تبیین نقش آفرینی جغرافیایی  -سیاسی مهاجرت در ایران

دکتر علی ولیقلیزاده

163-132

ارزیابی شدت و ریسک بیابانزایی و ارائه برنامه مدیریت منطقه
مورد مطالعه :دشت سگزی اصفهان

عبدالحسین بوعلی
دکتر علی محمدیان بهبهانی

131-131

سطحبندی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس،
با ترکیب شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS

دکتر آیتاله کرمی
مدینه خسروجردی
حمید رستگاری

136-011

ارزیابی اثرات اجتماعی طرحهای توسعه بر جوامع محلی
مطالعه موردی :طرح احداث بندر چمخاله

رؤیا رمضانی کیاسجمحله
دکتر محمدجواد امیری
دکتر لعبت زبردست

016-080

مطالعه موردی :مراتع ایران تورانی سیستان و بلوچستان

خالصه انگلیسی

زهره کافیآبادی

1-02

1-53

مشاوران علمی این شماره

دکتر صادق کریمی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان -دکتر خدارحم بزی ،دانشگاه گلستان -دکتر محمدحجیپور ،دانشگاه بیرجند -دکترحمیدرضا بابایی،
پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی -دکتر مرتضی اسمعیلنژاد ،دانشگاه بیرجند -دکتر هادی ویسی ،دانشگاه پیامنور -دکتر مراد کاویانیراد،
دانشگاه تربیت معلم تهران -دکتر علیرضا استعالجی ،دانشگاه آزاد -دکتر سیدهادی زرقانی ،دانشگاه فردوسی مشهد -دکتر حجتاله شرفی ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان -دکتر سعید نگهبان ،دانشگاه تهران -دکتر مژگان احمدی ندوشن ،دانشگاه آزاد -دکتر اسماعیل آقائیزاده ،دانشگاه گیالن
دکتر حسن ایزدی ،دانشگاه شیراز -دکتر محسن جامی ،دانشگاه آزاد اسالمی -دکتر فاطمه باقری ،دانشگاه عالمه طباطبایی -دکتر سیداحمد
حسینی ،دکتری برنامهریزی شهری -دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ،دانشگاه مازندران -دکتر منا افراسیابی ،دانشگاه آزاد اسالمی -دکتر فرزاد ویسی،
دانشگاه پیام نور -دکتر اشرف اسدی ،دانشگاه پیام نور -دکتر عبدالرضا پرتابیان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان -دکتر احمد افروزیان ،جهاد دانشگاه
یزد -دکتر حمید برقی ،دانشگاه اصفهان -دکتر مریم ایالنلو ،دانشگاه آزاد اسالمی -دکتر سمیه تیموری ،دانشگاه خوارزمی.

