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 1401، شماره دوم، پاییز و زمستان  دهم سال  

 



 ی ابانیمناطق ب  ییای جغراف ی کاوشها هینشر 

 ۱۴۰۱زمستان  زویی، شماره دو، پادهم سال

 زدی دانشگاه : ازیامت صاحب

 زد ی دانشگاه  ،یشناس میاستاد اقل  دوار،یکمال اممسئول:  ریمد

 زدی دانشگاه  ،یشهر یزی رو برنامه  ایجغراف  استاد  ،یسرائ نیمحمد حس : ریسردب

 مهندس فهیمه رشیدی  صفحه آرایی:                          زاده اسالمیاحمدرضا  دکتر :یسیانگل  راستاریو

 زدیو ناظر چاپ: انتشارات دانشگاه   یمجر

 X۲۳۴۵-۳۳۲ :یالملل  نی استاندارد ب شماره

 اعضای هیأت تحریریه 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان    استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری   عیسی ابراهیم زاده  

 دانشگاه یزد       اقلیم شناسی  استاد  کمال امیدوار  

 دانشگاه اصفهان    مه ریزی شهری جغرافیا و برنا استاد  مسعود تقوایی 

 طباطبایی  عالمهدانشگاه    استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی محمود جمعه پور  

 دانشگاه تبریز     استاد اقلیم شناسی     سعید جهانبخش  

 دانشگاه یزد   جغرافیا و برنامه ریزی شهری   استاد  محمد حسین سرائی 

 دانشگاه زنجان     استاد اقلیم شناسی   حسین عساکره 

 دانشگاه یزد     دانشیار ژئومورفولوژی   داریوش مهرشاهی   

 دانشگاه سیستان و بلوچستان   استاد ژئومورفولوژی    حسین نگارش  



 

 ( 11۴۰، شماره دوم، پاییز و زمستان دهم داوران علمی این شماره)سال 

 

       ودودیم مهدی دکتر                                          دکتر حسن اروجی

 دکتر احمد مزیدی           روح اهلل اسدیدکتر 

  مهرشاهی داریوشدکتر                     فشانیا رضادکتر سیدعلی

 یغفوری حسیندکتر         دکتر امیر اشنوئی نوش

 یاراحمدی  داریوشدکتر          ئکتر محمد اکبرپور

 دکتر کمال امیدوار

 دکتر حمید برقی

 حیدری  رسولدکتر 

 دکتر امیر رضا خاوریان گرمسیری

 دکتر یونس خسروی

 دکتر محسن رضائی عارفی 

 دلشاد علیدکتر 

 دکتر احمد زنگانه

 سبحانی  بهروزدکتر 

 حسین سرایی دکتر محمد

 سلیمانی مقدم هادیدکتر 

 صیدالی  محسندکتر 

 دکتر تقی طاووسی

 دکتر مهرشاد طوالبی نژاد 

 غالمی  یونسدکتر 

 فصیحی  حبیب اهللدکتر 

 قاسمی مریمدکتر 

 کامیابی سعیددکتر 

 ملکی سعیددکتر 



 فهرست مطالب 

 1-11    تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری 

       یونس خسروی،  عبدالحسین پری زنگنه ، فاطمه روانبخش 

  )مطالعه موردی تمدن شهداد(ها بااستفاده از تکنیک پویانمایی سیستم ها بررسی عوامل وعناصر دیرینه جغرافیایی برشکل گیری تمدن 

 12-26     غضنفرپور،  محسن پورخسروانی، صادق کریمی،  بهناز شیخ شریعتی کرمانی 

 کننده راهبردهای مبتنی بر فرهنگ با نقش تعدیل مبنا در راستای توسعه پایدار گردشگری بافت تاریخی شهر اصفهان الگوی بازآفرینی فرهنگ 

 27-40     فریبا بهرامی،  احمد خادم الحسینی،  حمید صابری، رضا  مختاری ملک آبادی 

 41-53     در کاشان  صنوعیبررسی روند و پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی م

 کمال امیدوار ،نظام تنی، محمد جواد ایزدی

  سازی معادالت ساختاری زایی بنیاد برکت در رفاه اجتماعی روستاییان استان یزد با رویکرد مدلهای اشتغالنقش اعتبارات خرد طرح

 54-66        محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علیرضا کریمی  ،ابوالفضل غفاری،  علیرضا پورفرج

 پذیری در مناطق روستایی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب بررسی و ارزیابی میزان زیست 

 67-79       بهرام ایمانی،  ارسطو یاری،  فرشته پاکباز بهبودی 

    گردوغباری با استفاده مدل های عددی مطالعه موردی جلگه خوزستانپیش یابی و شناسایی کانون های 

 80-89      سمیه حاجیوندپایداری، حسن حاجی محمدی، کبری شجاعی زاده 

 هزار هکتاری آبیاری به اراضی کشاورزی دشت سیستان  46مندی روستاییان از طرح ملی تحلیل رضایت 

 90-104       بذرافشان ، جواد یروس قنبریسمهدی نادریان فر،  

 شناسی مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی رویکرد تحلیل محتوا آسیب 

 105-123        مفید شاطری،  علی رحیمی،  فائزه صفاری

حید و مفتح امکان سنجی ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر مؤلفه های کالبدی و اجتماعی )نمونه موردی خیابان و

 124-139         منطقه چهار شهرداری مشهد 

 معصومه قربانی، هادی سلیمانی مقدم، یعقوب زنگنه 

 140-151 بررسی اثرگذاری حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتماعی روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(

 محمدجواد صفایی؛ معصومه خالدی؛ جابر خالدی 

 152-158    بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد( 

 سید ولی اهلل میرحسینی،  حسین خادمی،  حمید رضا آخوندی 

http://grd.yazd.ac.ir/article_2599.html

