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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

  297 با الکترودهای آلومینیومی 14تصفیۀ الکتروشیمیایی فاضالب نساجی حاوی اسید قرمز 
 احمد خدادادی، بیتا آیتی امین هوشمندفر،

 309 ظرفیتی صفر آهن نانوذرات از طریق یآب یها طیمح از ومیکادم حذف 

 نایب حسین بیدهندی، نبی غالمرضا مکاری، سحر

 317 مختلف های  بافت و طول أثیرتحت ت آزمایشگاهی های ستون در  یمسد یدکلر انتشارپذیری ضریب رسیبر 

 آبادی  نجف مهدوی عاطفه رضوانی، الدین  معین سید ،سوق قبایی محمدبهمنی،  امید

 331 (دریای خزردر حین اختالط آب شور و شیرین )سازی  یندهای جذب و دفع و لختهابررسی فر 

 حیدری بشیری، مهدی واعظی، ابوالفضل علیرضا فخرایی، کرباسی، مجتبی لرضاعبدا

 گوگرد دیاکسی د ۀندیآال با تماس در اثر موارد سکتۀ قلبی تعدادو تنفسی و  یعروق -یقلبهای  یبیمار ازی ناش مرگ موارد برآورد 
 341 گوگرد دیکسای د ۀندیآال باناشی از در معرض قرارگرفتن  آثار بهداشتی اهوازی هوا در

 ، سارا گراوندیمهر سعید سعیدی، یمحمد محمدجوادمهدی وثوقی نیری،  ،گودرزی غالمرضا، گراوندی سحر

 351 (شیراز :مطالعۀ موردی)گنجشک  زبان و چنار های گونه از استفاده مناطق شهری با هوای آلودگی ردیابی زیست 

 زهره شیروانی، محمدقادر قادری، رضا پورخباز علی

 361 بررسی پتانسیل گیاهان نی، تیفا و برموداگراس بر شاخص انتقال و انباشت سرب 

 هادی معاضد، سعید برومندنسب، سعید طاهری قناد

 ی قیروش تلفبه  زلیخودرو د رانیا ۀکارخان یزیست محیط آثار یبررسEntropy و LINMAP 373 

 صدف  ،سیدعلی جوزی

 389 )مطالعۀ موردی: نیمۀ شرقی زاگرس میانی و غرب بیابان مرکزی ایران( های زیستیقلمرور دیابی اثر گرمایش جهانی  پیش 

 صفایی شیرین حیدری، محمدامین مقدم، مرادی اخالق، محمدامین خوش فرامرز

 401 (یزد: موردی مطالعۀ)منشأیابی با استفاده از روش  یزشیغبار ر یددر تول یابانیب های  عرصه سهم تعیین 
 زاده زاده، محمدرضا اختصاصی، حمید سودایی حمیدرضا عظیم ، زاده حسینی السادات اسمعیل رامیت

  ارزیابی مدلr.sun 415 خشک )مطالعۀ موردی: استان اصفهان( در برآورد میزان دریافت انرژی خورشیدی در مناطق خشک و نیمه 
 محمود ذوقی، مهدیس سادات، امیرهوشنگ احسانی

 گیری چندمعیارۀ  تصمیم های مدل با کشاورزی کاربری تعیین اراضی برای تناسب ارزیابیANP-DEMATEL  وFAHP چانگ 

429

 

 جوانمردی سعیده محمدیاری، فاطمه اقدر، حسین، پورخباز حمیدرضا

  447 اهواز شهر در کالنمحیطی  یستزی ناپایداری ها شاخصارزیابی 
 سعیدیی فیروزی، جعفر محمدعلچشمه،  مصطفی محمدی ده

 اقلیم در الگوی  های خرده  ویژگی تأثیر تطبیقی بررسی 
465

 

 سیدحسین بحرینی، حسین خسروی

 های سبز ساختبهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودۀ شهری در چارچوب توسعۀ پایدار از طریق تداخل بر اونفیلدها در سیستم زیر 
 483 تهران( 12

 باغبانی مینو، اسماعیل صالحی، مثنویمحمدرضا 

 بخش انگلیسی 
 خالصه انگلیسی مقاالت

4931، تابستان 2 ۀ، شمار14 شناسی، دورۀمحیط  

 عطائی

 )مطالعۀ موردی: حاشیۀ بهبهان(

)اقلین گرم و خشک یزد رفتارهای شهری )هطالعۀ هوردی: فضاهای شهری
فوهن )اقلین هعتدل و هرطوب((

( و   

 )مطالعۀ موردی: منطقۀ
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