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 :ّيأت تحريريِ
 ثْجْبًي ّوب ايراًي داوشكذٌ محيط زيست داوشگاٌ تُران(داوشيار، ) پٌبُ کبظن علَي سيذ داوشكذٌ جغرافيا داوشگاٌ تُران( )استاد،

 رضب جعفري حويذ داوشكذٌ محيط زيست داوشگاٌ تُران(، استاد) رضب هثٌَي هحوذ محيط زيست، داوشگاٌ تُران()داوشيار، داوشكذٌ 
 سيذهحسي حجيجي )استاد، داوشكذٌ َىرَاي زيثا داوشگاٌ تُران( ًبصر هْردادي )استاد، داوشكذٌ محيط زيست، داوشگاٌ تُران(

 ثبقر رضبيي هحوذ ، مًسسٍ تحقيقات جىگلُا ي مراتع(استاد) سيويي ًبصري )تُرانپسشكی  تُذاشت داوشگاٌ علًم )استاد، داوشكذٌ 
 هحوذ سلطبًيِ (استاد، داوشكذٌ شيمی داوشگاٌ صىعتی شريف) هٌَچْر ٍثَقي استاد، داوشكذٌ شيمی داوشگاٌ صىعتی شريف()

 

Bُهشبٍراى علوي ايي شوبر 

  ،اکثر تاغًوذ ،ايراوی تُثُاویَما  ،يريمحمذ جًاد ام ،یساماو یميآقااتراَ ريزٌيف
  ،اطُر دَستاویسعيذ  ،زوذ دريا تيگی علی ،علی جعفري ،حميذ رضا جعفري ،جسايريسيذ شُاب الذيه  ،مجيذ تغذادي ،تُروگ تُرامی
  ،محسه کافی ،فالحی مُذي ،شُرزاد فريادي ،محمذ رضا طاطيان ،کامران شايستٍ ،سلمان ماَيىیعثذالرسًل  ،رامشت محمذ حسيه

  ،علی مُذيي ،محسه مير محمذي ،مجيذ مخذيم ،یوغمٍ مثرقع ،تُرام ملک محمذي ،مىًريسيذ مسعًد  ،عثذالرضا کرتاسی
  يثًقعلی  ،حسيه واية ،غالمرضا وثی تيذَىذي ،وذيري عطاءا 

 
 

 کجري اصفْبًي کبرشٌبس هجلِ
Bعبطفِ فتحي ٍيراستبر فبرسي 

Bهحلِ هحوذعلي ًظبم ٍيراستبر اًگليسي 
 طرح ٍ ًشر ّبهَى Bصفحِ آرا

 

 شًد:  مًسسات زير ايىذکس می در مقاالت ايه وشريٍ
 http://www.srlst.com (ISC)  پايگاٌ استىادي علًم جُان اسالم .1

 http://www.SID.ir (SID)  پايگاٌ اطالعات جُاد داوشگاَی .2

 http://www.magiran.com (magiran)  تاوک اطالعات وشريات کشًر .3

  http://www.journals.ut.ac.ir  پايگاٌ وشريات الكتريويكی داوشگاٌ تُران .4

5. Elsevier Biobase - CABS 
6. Scopus 
7. Index Copernicus 

 لسٍ کميسيًن تررسی وشريات علمی کشًر وُميه ج تر اساس راي يكصذ ي چُل ي3/11/1331از تاريح چاج ي  1353وشريٍ از سال  ايه
 تراي اطالع از وحًِ ارائٍ ي وگارش مقاالت لطفاً تٍ داخل جلذ مجلٍ مراجعٍ وماييذ. .پژيَشی شىاختٍ شذ -حائس شرايط دريافت درجٍ علمی 
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 1 یوراکتور غشایی با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتیبررسی تصفیۀ فاضالب در ب 
 هامانه رجبی مهدی مستوفی، نوید، مهرنیا محمدرضا بیات، میترا

 13 ایران شمال مازندران، رجایی شهید سد ماهی و رسوب آب، در کادمیم و آرسنیک نیکل، کروم، عناصر آلودگی بررسی 

 رحیمه شاکری، بهزاد مهرابیعطا شاکری، 

 25 در آب و رسوبارگانوفسفره و ارگانوکلره موجود  یها آفتکشۀماندیباق یرو شهر قائم اهرودیس ۀرودخان اطراف یها یکاربر نقش 

 فر، حمیدرضا مرادی، محسن احمدپور کامیار طاهری، نادر بهرامی

  پازردتجمع جیوه در کاکایی (Larus cachinnansدر بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان ) 39 

 غانمی کمال آبادی، یعل یساالر محمدعلی، اسحاق هاشمی، علیرضا صفاهیه

 های  پذیری آب زیرزمینی با روش و ارزیابی آسیب نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت مرند غلظت بررسیAVI  وGODS 49 

 ، رحیم برزگرمقدم، مرتضی نجیب اصغر اصغریمیرسجاد فخری، 

 67 فازی منطق از استفاده با اردبیل دشت آبخوان در تنیترا توزیع کمّی سازی   مدل 

 مقدم، محمد نخعی اصغر اصغری، مهدی کرد

 81 محیطی منابع آب زیرزمینی دشت راور )شمال استان کرمان( هیدروژئوشیمی زیست 

 نژاد عباسدکتر احمد ، قشالقی افشین دکتر عبداللهی، مرجان

 97 ی ساز مدل روش با یهقیب یمسافر ۀانیپادر  منتشره یهوا یها ندهیآال سکیر یابیارز 

 یمعجر میمر ،یپرداخت رضایعل مطلق، پور  عیشف دیمج

 107 بررسی عوامل مؤثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزۀ دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی 

 کیومرث شهبازی، داود حمیدی رزی، مجید فشاری

 ریزی محیط ی در برنامهارائۀ رهیافت سیستم ( زیستی آلودگی هوا با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخDPSIR ) 129 
 ینیمحمدام دیمروار ،یابیافراس یهاد ،یمنؤم محمودرضا ، زبردست لعبت ،یصالح لیاسماع

 یا تفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکهمحیطی با اس های یفیتر ارتقای کد تأثیرگذار های مؤلفه تحلیل و بررسی (ANP) 143 
 صاحب مصطفوی سوران شماعی، علی موحد، علی پور، ساسان فرزانه

 163 بینی گذرهای اکوسیستمی  آگاهی در پیش  الگوهای پوشش گیاهی خودتنظیم: عالیم پیش 
 ، عادل سپهرندا محسنی

 179 شدۀ جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری س مرکزی با تأکید بر منطقۀ حفاظتهای زاگر ارائۀ الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل 
 لطفی علی ،علی سلطانی آرمان، زهرا، یجعفر یعل

 یکوه گون ۀکربن گون ترسیب یزانم در مرتع مدیریت تأثیر (Astragalus peristerus )193 تهران استانمراتع فشم  در 
 ، اکبر فخیرهمقدم اهلل روحی عین، مریم صارمی

 201 سرزمین اکولوژیکی های متریک کاربرد با ایران مرکزی فالت ای کوهپایه های اکوتون در زیستی محیط کیفیت یزمان -یمکان بررسی 
 یجعفر درضایحم ،یاوری رضااحمد ،یشمها  دمحمودیس

 دار شانه یولوژیکیب آلودگیاثر  بندی کالسه (Mnemiopsis leidyi )219 1389 تا 1375 های سال طیخزر  یایدر جنوبی احلسو زیستگاه در 
 اسالمی فرشته فضلی، حسن مخلوق، آسیه پورنگ، نیما، ساروی زاده نصراله حسن

 233 ها محیطی در مناطق مرکزی، میانی و پیرامونی شهر های زیست بررسی تطبیقی چالش 
 فر ربیعی اهلل ولی، نایینی غالمرضا حقیقت

 257 تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری بررسی چالش نظری و 
 منوچهر طبیبیان، حمیدرضا صباغی

 275 مطالعۀ رابطۀ اقلیم و آسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی 
 نژاد محمود مولی

 283 های شهری تهران بر اساس معیارهای خیابان ممتاز  ای کیفیت خیابان  بررسی مقایسه 
 یافسر رسول ،یریام محمدجواد ن،یگلچ انمیپ، یاسر معرب

 بخش انگلیسی 
 خالصه انگلیسی مقاالت


