سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1396
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



بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمندکردن محالت شهری (مطالعة موردی :محلة بازار

1 - 20

شهر کاشان)
محس شاطريان؛ اکرح محمدی؛ زهرا موم بیك



ارزشیابی و تحلیل جاذبههای زمینگردشگری (ژئوتوریستی) منطقة اردل برای توسعة صنعت

21 - 40

گردشگری با الگوی نیکوالس
داوود مهدوی؛ مژگان فیض هفشجانی؛ مريم آهنكوب



بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاههای روستایی در شهرستان اصفهان

41 - 58

سیروس قنبری



نقش الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی  -شهری (مطالعة موردی:

59 - 80

شهرستان شهرضا)
مجید جوهری؛ سیداسكندر صیدائی؛ سید هدايت اله نوری؛ احمد تاديسی



ایجاد پیادهراه برای ارتقاء نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری (نمونة موردی :خیابان ملت شهرکرد،

81 - 100

حدفاصل میدان  12محرم تا چهار راه بازار)
فروغ کريمی؛ للی اصغر لبداللهی



بررسی تعامالت بین دهیاران و شوراهای اسالمی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی (مورد مطالعه:
بخش دهدز شهرستان ایذه)
حمید برقی

101 - 118

