سال هشتم ،شماره اول ،بهار 1397
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــی چاپی2228- 7485 :
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك2476- 3357 :
مدير مسئول
دکتر سید اسکندر صیدایی
دانشگاه اصفهان
s.seidiy@geo.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
زهرا ظهرابی

سردبیر
دکتر یوسف قنبری
دانشگاه اصفهان
ghanbari@geo.ui.ac.ir

دبیران تخصصی

sppl@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر سید اسکندر صیدائی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه اصفهان

دکتر عباس بخشنده نصرت

دکتر اصغر ضرابی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود تقوایی

دکتر مهدی قر خلو

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تهران

دکتر زهرا حجازی زاده

دکتر ابراهیم مقیمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین رامشت

دکتر حمیدرضا وارثی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

نشريه برنامه ريزی فضايی بر اساس ابالغیه کمیسیون بررسی نشرريات للمری وزارت للروح تحایارات و فنراوری
دارای درجه للمری

پژوهشری و شرماره اسرتاندارد بری المللری  2228- 7485از سرازمان اسرناد و کتابخانره ملری

جمهوری اسالمی ايران است.

یشود :
متن کامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
http://sppl. ui.ac.ir

ساي ت اختصاصی نشريه
پايگاه استنادی للوح جهان اسالح
ابسكو :میزبان پايگاه های اطاللاتی

http://www.ISC.gov.ir
http://www.ebscohost.com

ساي ت اينترنتی جهاد دانشگاهی
بانك اطاللات نشريات کشور

نشانی پستی
اصفهان خیابان هزارجريب دانشگاه اصفهان
ساختمان کتابخانه مرکزی معاونت پژوهش و
فناوری اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.SID.ir
http://www.magiran.com

شماره تماس
) 031(37934335
) 031(37932177
sppl@res.ui.ac.ir

فهرست



تحلیلی بر پراکنش فضایی  -مکانی مؤسسات مالی و اعتباری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی:

1 - 28

شهر اردبیل)
محمد حس يزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده



سنجش آگاهی و رفتار زیستمحیطی روستاییان (مطالعۀ موردی :دهستان زنگالنلو)

29 - 50

حمداهلل سجاسی قیداری؛ امی فعال جاللی



گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقهای در ایران (تحلیلی بر دادههای جمعیت شناور)

51 - 70

حسی منصوريان؛ سیدلباس رجائی؛ حس لاشوری؛ احمد حاتمی



ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیشبینی آیندة آن با بهرهگیری از دادههای دورسنجی و

71 - 88

مدل CA-Markov
الهاح کیانی سلمی؛ لطااهلل ابراهیمی



تحلیل استفاده از فروشگاههای اینترنتی برای عرضۀ محصوالت روستایی

89 - 110

مسعود صفری للی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی



تحلیل فضایی مؤلفههای تابآوری کالبدی بافتهای فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی:
منطقۀ  10شهرداری تهران)
احمد پوراحمد؛ کرامت اهلل زياری؛ للیرضا صادقی

111 - 130

