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 :هيأت تحريريه

 هحودرضب پَرجعفر )استاد، دانشکده هعواری دانشگاه تربيت هدرس( رضب هکٌَى )استاد، دانشکده عوراى دانشگاه صنعتی اهيرکبير(
 جعفري رضب حوید (تهراى دانشگاه زيست، هحيط )استاد، دانشکده ًبصري سیویي )تهراى پسشکی علوم دانشگاه بهداشت  دانشکده استاد،)

 حبیبي سیدهحسي (تهراى دانشگاه زيبا هنرهای دانشکده استاد،) غالهرضب ًبي بیدٌّدي )استاد، دانشکده هحيط زيست، دانشگاه تهراى(

 ًبدر شریعتوداري )استاد، دانشکده عوراى دانشگاه علن و صنعت( علیرضب ًَرپَر (تهراى دانشگاه زيست، هحيط دانشکده دانشيار،)
 پٌبُ علَي کبظن سید (تهراى دانشگاه جغرافيا دانشکده استاد،) هٌَچْر ٍثَقي استاد، دانشکده شيوی دانشگاه صنعتی شريف()

 َّهبى لیبقتي پژوهشکده علوم هحيطی دانشگاه شهيد بهشتی( )رئيس احودرضب یبٍري (تهراى دانشگاه زيست، هحيط دانشکده دانشيار،)
 هثٌَي رضب هحود (تهراى دانشگاه زيست، هحيط دانشکده دانشيار،)  

 مشاوران علمي ايه شماره:

  ،َما ایراوی بُبُاوی ،بُىًش امیه زادٌ  ،یریمحمذ جًاد ام ،خسري اشرفی ،امیر ًَشىگ احساوی

  ،سیذ کاظم علًی پىاٌ، یصالح لیاسماع، ابراَیم سپُر ،حسه دارابی ،فرامرز خًش اخالق ،خلیلیان صادق ،جسایری سیذ عمادالذیه ،بغذادی مجیذ 

  ،محسه میرمحمذی ،وغمٍ مبرقعی ،سعیذ گیًٌ چی ،يحیذ کمال خطیبی ، عبذالرضا کرباسی ،محسه کافی ،فیريز فالحی ، شُرزاد فریادی 

  ُران ًَدجیم، سخه حسیه ویکمحمذ  ،حسیه وایب ،سیذ مسعًد مىًری

 کبري اصفْبًي کبرشٌبس هجلِ 

Bصفحِ آرا

 داًشگبُ تْراى Bًبشر
 

 شُد:  مُضطات زير ايىدکص مي مقاالت ايه وشريً در
 http://www.srlst.com (ISC)  پایگاي اضتىادی علُم جٍان اضالم .1
 http://www.SID.ir (SID)  اطالعات جٍاد داوشگاٌیپایگاي  .2
 http://www.magiran.com (magiran)  باوک اطالعات وشریات کشُر .3
  http://www.journals.ut.ac.ir  پایگاي وشریات الکترَویکی داوشگاي تٍران .4
5. Elsevier Biobase - CABS 
6. Scopus 
7. Index Copernicus 
 وٍمیه جلطً کمیطیُن بررضي وشريات علمي کشُر  بر اضاش راي يکصد َ چٍل 3/11/1371َاز تاریح چاپ َ  1353وشريً از ضال  ايه

 براي اطالع از وحُة ارائً َ وگارظ مقاالت لطفاً بً داخل جلد مجلً مراجعً ومايید. .پژٌَشي شىاختً شد -حائس شرايط دريافت درجً علمي 

 

 55511 – 5511صىذوق پستي:  ،66771156دوروگار:  ،65551516، تلفه:  51آدرس: خيابان اوقالب، خيابان قذس، شماري 
 

 http://jes.ut.ac.irوب سايت:                          mag_natures@ut.ac.irپست الكتروويكي: 
 

 وسخً 57 :تيراژ 

 ویراستار فارسی:

 :ویراستار انگلیسی
 

 

 عاطفه فتحی

 محلهمحمدعلی نظام
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 499هايزبربینیوقوعسیالببااستفادهازنظريۀمجموعهپیش
 فاطمه شیدایی علی عباسپور، آغاردان، رحیم پور میل امین حسین

 511محتملدرخلیجچابهار)منطقۀمکران(برآوردخسارتکلاقتصاديناشیازسونامی 

 یخالق دهیسع ،یمدن مایش

529بررسیتناسبمناطقزيرکشتگندمدرايرانبانیازآبیوعملکردگندمبارويکردآبمجازي 

 تورج نصرآبادي، الهام عرب، فرزام پوراصغر سنگاچین

545گلهمدان(هايخشکسالی)مطالعۀموردي:حاشیۀتاالبآقوشاخصآشکارسازيتغییراتاقلیمیباتحلیلآزمونگرافیکیکندال 

کرباسی، محمودجواد عبدالرضا  سادات یسمهد ذوقی، محمود امیري، 

 شاخصازاستفادهباغباروگرديیشناساTIIDI563سيمادۀسنجنديهادادهيریکارگهبوافتهيبهبود 

 محمدزاده یعل آبکار، اکبر یعل، ییعطا مایش

573(هايخوزستان،کرمانشاهوکردستانبرآوردخساراتناشیازپديدۀريزگردهابرسالمتافراددرايران)مطالعۀموردي:استان 

 سیاوشان جعفري، حمید آماده، شادیه خون داود دانش

589ارزيابیتواناکولوژيکیياسوجبهمنظوراستقرارکاربريتوسعۀشهري 

 زینب حسینی سیده، جوزيسیدعلی 

 613هادرسیمايسرزمینتهرانهايسبزشهريبهمنظوراصالحتدريجیآنارزيابیزيرساخت 

 محمد احمدرضا یاوري، لعبت زبردست، سیده آل ،پناه مهسا یزدان

 627سالمندانبرکتیبروجرد(هايمنظرشفابخش)مطالعۀموردي:آسايشگاهۀآسايشگاهسالمندانباتأکیدبرشاخصمحوطیطراح 

 يگودرز محسنی، داراب حسن ،يدیسع مانیا

 643هايشهريبااستفادهازروشواجذبیحرارتیآلودهبهبنزيندرمحیطهايپااليشخاک
 رضایی مسعود زاده، یعقوب پیمان کرامتی، نگار فروش، صنعتی عماد ، پور سعید گیتی

 653بهداشتی-منزلۀالينرجاذبکادمیومدرساختلندفیلمهندسیارومیهبهبررسیپتانسیلخاکلندفیل
 فریبا عیسوند، بهنام دولتی، حسین پیرخراطی، کاظم بدو و خلیل فرهادي

 665شدهازتاالبانزلیهايشیمیايیفلزاتسنگیندررسوباتاليروبیپذيري،تحرکوفرمارزيابیزيستدسترس
 محسن سعیدي، پروین برنجکار

هايآلودهبهپااليشوبازيابیروغنPCBs681)مطالعۀموردي:نیروگاهبعثتتهران(بهروششیمیايی
 رود، علیرضا نورپور، امیرناصر ملك قاسمی فاطمه اکبرپور سراسکان

 695مازادبیولوژيکیومصرفبهینۀانرژيفنتون(برايتثبیتبهینۀلجن-ارتقايعملکرديسامانۀترکیبیفنتونوالکتروشیمیايی)فرد
 اردکانی نیلی مینا، کندي قلی بدلیانس گاگیك

711روشانعقادالکتريکیازطريقهايآبیوحذفآنناشیازسربدرمحیطآثاربررسی
 تکتم شهریاري

 بخش انگلیسی 
 خالصه انگلیسی مقاالت

 4331، پاییز 3، شمارۀ 14شناسی، دورۀ محیط

 

 رود()مطالعۀ موردی: رودخانۀ هلیل
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