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 چکیده

 کیفی ارتقای برای طرفی از و موجود کاربریهای در تعادل بی و شهرها نابسامان کالبدی رشد به توجه با امروز

 زیادی بسیار اهمیت از شهرها، اراضی ها، کاربری گزینی بهینه و و ساماندهی بخشی تعادل و نشینی شهر

 قرارگیری مكان به توجه با دهدشت شهر سطح در کاربریها انواع تشریح مقاله این از .هدفاست برخوردار

 وپراکندگی تراکم سرانه، وسعت، بررسی نیازو مورد های کاربری نظر از شهر این شناسایی کمبودهای و آنها

 روش .است طلوبم توسعه به دستیابی برای راهكارهایی و آتی توسعه الگوی ارائه ونهایتاً ازآنها هریك

 و تحقیق نظری چارچوب تدوین برای که است تحلیلی– توصیفی رویكرد مبتنی بر مقاله این در تحقیق

 تكنیك از استفاده با نتایج و شد گرفته بهره (اسنادی) ای روش کتابخانه از پیشین، تحقیقات بر مروری

SWOT که است این بیانگر 1382 سال ات شهر موجود وضع به توجه با تحقیق های یافته .گردید تحلیل 

 از و بوده نامطلوب وضعیت در ،(سطح)مسافت و (نفر هر ازای به) سرانه نظر از شهر های ازکاربری بعضی

 بیانگر وضعیت این .اند قرار گرفته مناسبی و مطلوب جایگاه در نظر این از ها کاربری از بعضی دیگر سوی

 آنها تهیه زمان در ریزان شهری برنامه کافی نظر دقت عدم از که تاس ها کاربری بین ناهماهنگی و تعادل عدم

های  دهه در شهر کالبدی گسترش که دهد می نشان دهدشت، شهر در ها کاربری تحلیل نتیجه شود. می ناشی

 کاربری از بسیاری سرانة و است گردیده ها کابری پراکنش در تعادل عدم باعث آن، جمعیت افزایش و اخیر

 .ندارد مطابقت شهرسازی معماری و استانداردهای و علمی ضوابط با های موجود

 swotبرنامه ریزی، کاربری اراضی، شهر دهدشت، مدل  کلید واژه:
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 مقدمه. 1

 ها مطابق خواسته را انسانی محیط که است هایی فعالیت واقع مجموعه در شهری اراضی کاربری ریزی برنامه

 دهد. تشكیل می را شهری ریزی برنامه اصلی هسته مقوله و این بخشد می سامان شهری جامعه نیازهای و

 به درشهرها زمین اراضی کاربری های درویژگی هایی برنامه نابسامانی بدون شهرنشینی اثر بر امروزه

 باالیی از اهمیت شهری اراضی کاربری ساماندهی کیفی شهرنشینی، ارتقاء جهت لذا است. وجودآمده

 (.107: 1385 الدینی، )سیف است برخوردار

 و توزیع استفاده و چگونگی به عمالً شهری، اراضی آمایش به مثابه شهری زمین کاربری ریزی برنامه واقع در

 شهری نیازهای جامعه و خواست براساس عملكردها، و ها فضایی فعالیت -مكانی ساماندهی اراضی، حفاظت

 ریزی دربرنامه بنابراین (.15: 1384نماید)زیاری، می را مشخص زمین از استفاده وچگونگی پردازد می

 برآورد اراضی شهر کاربری متناسب توسعه به رسیدن جهت مورد نیاز زمین بایستی شهری زمین کاربری

 در مختلف های تأمین کاربری منظور به زمین به واقعی نیاز روش، محاسبه مؤثرترین و آسانترین شاید گردد،

 باشد)رضویان، سطوح بررسی واقع آینده در به آمده دست به های کمیت و بیق ارقامتط و تعمیم و حاضر حال

 مطابق را انیانس طمحی کیه است هایی الیتفع وعهمجم یشهر اراضی کاربری زری هبرنام ، عواق رد(.14: 1381

 هستة هک همقول نای (.112: 1389اران،مكه وزاده  ابراهیم) بخشد می سامان شهر ةجامع یهازونیا اه تهخواس اب

 و هایکاربر یبرا بمناس انیمك نظم و فضایی شآرای پیشنهاد واقع، رد است، شهر یریز برنامه نظام اصلی

 و اکبر علی) ارنددی دازی تنوع و ترکیب های کاربر که است شهرهایی رد ویژه به شهر ها الیتفع

 یریز برنامه اصلی هستة عنوان به ،یهرش ینی زماربری کزری هبرنام کلی هدف (.157: 1391الدین،داعم

(Chapin & Stuart, 1978, p.10)  تامین رفاه مردم از طریق ایجاد محیط بهتر،سالم تر، آسان تر، موثرتر

 (.71: 1383ودلپذیرتر از طریق سازمان دادن فعالیت های شهری در فضا است)پارس ویستا، 

 

 اهمیت وضرورت پژوهش . 2

 از که برخی است ای گونه به آن اهمیت و است دانش شهرسازی در پایه یممفاه جزو شهری اراضی کاربری

 اراضی کاربری (. برنامه ریزی1: 1386ملكی، و دانند)دلیر شهری می ریزی برنامه مساوی را آن صاحبنظران

 است شهری جامعه و نیازهای ها خواست اساس بر شهری های فعالیت فضایی -مكانی ساماندهی شهری،

 رویة بی افزایش و زیاد فضایی مانند گسترش زیادی مشكالت با ایران شهرهای امروزه (.13: 1382 ، )سعیدنیا

 به دست محیطی-زیست های آلودگی زیربنایی و خدمات کمبود کشاورزی، های زمین جمعیت، نابودی

 (.252: 1382 )شكویی، ارتباط دارد آن مختلف های کاربری و زمین با همگی بوده که گریبان

 است، شهر این به نفوذ حوزة روستاییان مهاجرت و جمعیت رشد از متأثر کهدهدشت  شهر گسترش و سعهتو

 های زمین در شهر گسترش بخصوص فضایی، درساختار زیاد تغییرات و برنامه بدون سازهای و ساخت به

 باعث شهر گسترش نتیجه، در.است شده منجر شهر پیرامون در اراضی این از اصولی غیر ة استفاد و کشاورزی
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 حاضر تحقیق در پژوهشگر. است شده شهری مختلف خدمات به دسترسی زمینة در شهروندان زیاد مشكالت

 در اساسی سازماندهی و آگاهانه هدایت با تا است دهدشت شهر در ها کاربری تحلیل و تجزیه دنبال به

 و کشاورزی های زمین بیهودة اتالف از بهینه، ریزی برنامه یك با کل در و مناسب زیستی فضاهای طراحی

 های طرح کیفی و کمی ارتقای بتوانیم طریق، این از و شود جلوگیری نامناسب جهات در شهر گسترش

 .باشیم شاهد شهر این در را پایداری توسعه و آوریم فراهم را شهری توسعة

 تحقیق اهداف. 3

 شهری، ستانداردهایا و ها سرانه با متناسب موجود آن وضع کیفی و کمی ارزیابی 

 هر مشکالت و ها نارسایی ارزیابی همچنین جمعیت و نگری آینده به توجه با نیازها بینی پیش 

 از کاربریها؛ یك

 نسبت کاربریها استقرار و توزیع نحوة و شهر در سطح کاربریها موجود وضع مطالعة و شناخت 

 ،به هم

 ی شهری و مشخص کردن عوامل مؤثر تهیة طرحها تعیین جهات بهینة گسترش فیزیکی شهر برای

 استانداردهای پیشنهادی و قابل قبول. انتخاب زمین برای توسعة آیندة شهر بر اساس در

 تحقیق فرضیه. 4

 معماری وشهرسازی با استانداردهای دهدشت، شهر موجود در وضع سرانه رسد می نظر به 

 .ندارد مطابقت
 

 پیشینه مطالعاتی. 5

 نینو کردهاییانجام شده با رو قاتیتحق مطالعات و یبرخ: 1جدول 
پدید  ردیف

 آورنده

 خالصه نتایج عنوان پژوهش

 

1 

ابراهیم زاده 

و مجیر 

 اردکانی

1385 

 

ارزیابی کاربری اراضی 

 اردکان فارس شهری

 شیو افزا ریاخ یشهر در دو دهه  نیا یآن است که گسترش کالبد انگریمطالعه ب نیحاصل از ا جینتا

 داتیتمه جادیبه آن و ا یاست، لذا تعادل بخش دهیآن گرد یاراض یث عدم تعادل در کاربرآن، باع تیجمع

و  یکشاورز یشهر و حفظ اراض ی هیرو یاز گسترش ب یریمناسب به منظور جلوگ یراهكارها نییو تع

و  شهر با توجه به سرانه ها یاراض یکاربر یکم یابی. ارزسازدی م یشهر را ضرور رامونیپ یعیمنابع طب

و  یو وابستگ تیمطلوب ت،یظرف ،یسازگار یها یسیآن با توجه به ماتر یفیک یابیارز نیو همچن ارهایمع

 یموجود به لحاظ کم یها یکاربراز  یاریآنست که بس ینشان دهنده  ،یپژوهش نیآن در ا یعلم لیتحل

و  یسامانده ،یادل بخشتع یمنطبق نبوده و نامتعادل است. چگونگ یبا استانداردها و ضوابط علم یفیو ک

 شده است. انیب لیمقاله به تفص یشهر در متن اصل یاراض یهایکاربر ینیگز نهیبه

 

2 

حسین زاده 

دلیر و 

 ملكی

1386 

تغییرات کاربری  یبررس

اراضی شهری در طرح 

جامع و تفصیلی شهر 

 ایالم

شهر در طرح جامع(، وضع موجود ) 1372 یسالها یشهر ط یاصل یهایکاربر ی سهیو مقا یبررس جینتا

 انگری( بدیوضع موجود شهر در دوره جد)1382 نیشهر در طرح جامع( و همچن یشنهادیوضع پ) 1382

هر  یزاهم از نظر سرانه )به ا یو ورزش درمانی – یبهداشت ،یسبز، مسكون یفضا یهایاست که کاربر نیا

 گرید یبوده و از سو یامتناسبنامطلوب و ن تیدر وضع یو هم از نظر سطح )مساحت( کاربر ینفر( شهر
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مطلوب و  گاهینظر در جا نیاز ا یو حمل و نقل شهر یمذهب-یفرهنگ ،یآموزش ،یتجار یهایکاربر ریسا

 نیاست، که ا یشهر یهایکاربر نیب یعدم تعادل و ناهماهنگ انگریب تیوضع نیقرار گرفتهاند. ا یمناسب

گرفتن  دهیدر ناد یشهر یها یکاربر هیزمان تهدر  یشهر زانیبرنامه ر یموضوع از عدم دقت نظر کاف

نه تنها  یشهر زانیبرنامه ر نیشود. بنابرا یم یناش هایکاربر ازیو سطوح مورد ن یشهر تیجمع نیارتباط ب

،اقتصادی، فرهنگی،سیاسی وجغرافیایی را در فرایند برنامه  اجتماعی عوامل ریبلكه سا ،یعوامل کالبد دیبا

ته باشند تا این فرایند چه در مرحله ای تهیه وچه در مرحله ای اجرا به موفقیت ریزی کاربری درنظر داش

 بیانجامد.

ضرابی و  3

 همكاران

1388 

 اراضی کاربری بررسی

 با ممسنی نورآباد شهر

 سیستم از استفاده

 اطالعات جغرافیایی

(GIS)  

 و راهكارها ارائه به یها، رکارب نامطلوب وضع به توجه با که مطلب است این دهنده نشان تحقیق نتایج

 محدوده کردن مشخص شهر، به کمتر مهاجرت برای مناطق روستایی، به دولت توجه همانند پیشنهادهایی

 جزو که روستایی های بافت اصالح کشاورزی، های مرغوب زمین تخریب کاهش دلیل به شهر، توسعه

 از کشتارگاه و قبرستان مثل، هیزاتیتج آسان، انتقال نقل و حمل جهت اند، شده شهر خدماتی محدوده

 تعادل آن ثمره که پرداخته، از شهر خارج به ناسازگار های کاربری انتقال و شهر از بیرون به شهر درون

 .بود خواهد شهر رویه بی گسترش از جلوگیری و شهری خدمات توزیع به بخشی

4 

 

ابراهیم زاده 

 و همكاران

1389 

تحلیل و ارزیابی کاربری 

 شهرهای –روستا  اراضی

با  ایران در کوچك

مطالعه  GISاستفاده از 

 موردی؛ خوشرودپی بابل

 ها سرانه به توجه با خوشرودپی دایرشهر های کاربری مساحت موجود، شرایط در که دهد می نشان نتایج

 از دهبا استفا شهر اراضی کاربری کیفی تحلیل در .دارد فضا کمبود مترمربع 108265 حدود استانداردها و

 حاصل بیانگر نتایج سازگاری( ظرفیت، )مطلوبیت، ارزیابی صهای شاخ به توجه با و Arc GIS افزاز نرم

داشته،  قرار نامطلوب نسبتاً شرایط در مطلوبیت نظر از شهر این های کاربری اکثر گزینی مكان که است آن

 تحلیل در ولی بوده سازگار اًنسبت ها کاربری استقرار چگونگی گرچه سازگاری، لحاظ به حال عین در

 مندی بهره در ازجمله یها کاربر سایر آموزشی، حدودی تا و اداری تجاری، های کاربری غیر از ظرفیت،

 مفید شعاع از خارج جمعیت درصد 80 درمانی و درصد 67 تجاری درصد، 75 ورزشی حدود ازکاربری

 های یافته اینك ندارند. را ها زمینه این در نیاز مورد خدمات از بهینه استفاده وامكان داشته قرار دسترسی

 و توسعه زمینه دشتی، و هموار توپوگرافی با خوشرودپی اینكه به توجه که با است آن بیانگر تحقیق این

 شهر اقتصادی و تجاری بازارهای جذب قابلیت مرور به و بوده بسیارمحتمل آینده در آن فیزیكی گسترش

 هاو برشاخص تاکید با ها کاربری منطقی استقرار و ایجاد تسهیالت به توجه لذا داشت، خواهد را بابل

 آتی رفع کمبودهای جهت آن، مناسب مكانی-توزیع فضایی نیازو مورد فضاهای تخصیص استانداردها،

 گیرد. قرار یها ریز برنامه در اولویت باید شهری متخصص نیروهای از استفاده با شهر

 

5 

ضرابی و 

 همكاران

1389 

 کاربری ارزیابی و تحلیل

 ایذه شهر در اراضی

 افزایش و های اخیر دهه در شهر کالبدی گسترش که دهد می نشان ایذه، شهر در ها کاربری تحلیل نتیجه

 های موجود کاربری از بسیاری سرانة و است گردیده ها کابری پراکنش در تعادل عدم باعث آن، جمعیت

 ندارد. مطابقت رسازیشه استانداردهای و علمی ضوابط با

 

6 

محمداسما

 عیل

1389 

 کاربری تغییرات پایش

 از استفاده با کرج اراضی

 دور از سنجش تكنیك

های زمینی مقایسه گردیده و مشخص شد که نوع کالسبندی نظارت  نتایج حاصله با یكدیگر و با واقعیت

ی تصاویر در دو زمان می توان با بررس.بیشتری را نشان می دهد شده با واحد های اراضی موجود تطابق

سال گذشته در اثر تغییر  15شهر کرج نیز در طول  دریافت که همانند دیگر کالن شهر های دنیا کالن

این تحوالت به زیان محیط زیست باالخص  کاربری اراضی تغییرات وسیعی داشته که در اغلب موارد نتیجه

با بررسی .بسیار موثر بوده است  ی و سیاسی نیزپوشش گیاهی بوده و در زمینه های اقتصادی، اجتماع

شامل شهر  1987ماهواره ای مشخص گردید وسعت اراضی مسكونی ساخته شده در تصویر سال  تصاویر

که شهر کرج  2002هكتار بوده و در تصویر سال  6032/ 3کرج و آبادی های پراکنده در اطراف آن تقریبا

 12/10541بر ی کوچك تبدیل شده اند در مجموع وسعتی بالغبه شهری بزرگ و آبادی های آن به شهرها

گسترش سریع شهر کرج و حومه بویژه به سمت جنوب و غرب سبب گردیده . هكتار را اشغال شده است

 باغی که دارای شرایط مناسب برای کشت می باشند به واحدهای-اراضی تولید کننده محصوالت زراعی
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به این ترتیب می توان برآورد نمود که به طور  .بدیل گردیده اندساخته شده مسكونی، صنعتی و غیره ت

هكتار بر وسعت اراضی ساخته شده افزوده شده که قسمت اعظم آن با پیشروی در 6/300سال میانگین هر

 بوده است. اراضی کشاورزی 

 

 

7 

انتظاری و 

 رشتیانی

1391 

ارزیابی کمی و کیفی 

 کاربر یهای شهر سعدآباد

 از نیز ها کاربری از بعضی و دارد وجود کمبود ها کاربری دراکثر که دهد می نشان قیقتح این نتایج

 با باید که هاست کاربری وضعیت در تعادل نشان دهنده عدم امر این که برخوردارند مطلوبی وضعیت

 .شود هدایت تعادل سمت به دقیق ریزی برنامه

شماعی  8

 وهمكاران

1394 

 یشاخصها یابیارز

با  یشهر یاضار یکاربر

بر سرانه مطلوب  دیتأک

: یشهر سالم مطالعه مورد

 شهر بابل

تر است  نیپائ یلیشهر بابل نسبت به شهر سالم خ یاراض یکاربر یکه سرانه ها دهدیحاصله نشان م جینتا

 زانیم یمسكون یشهر بابل وجود دارد. به جز کاربر یاراض یکاربر یسرانه ها زانیدر م یادیو کمبود ز

و  ساتیتاس یهایکاربردرصد بوده است.  28 ریها نسبت به سرانه شهر سالم ز یکاربر هیبق یریذتحقق پ

 یدر وضع بحران یو فرهنگ یورزش یسبز و پارک و کاربر یفضا ،یو درمان یبهداشت ،یشهر زاتیتجه

 یابیارد. مكان ها وجود ند یکاربر یانیب یتعادل گر،یكدی هایکاربر یتعادل سازگار زانیقرار دارند.  لحاظ م

انجام نشده و شهروندان شهر بابل  حیطور صح هب یسبز و ورزش یفضا یکاربر یها به خصوص یکاربر

 ندارند. یشهر یها یبه کاربر یمطلوب یدسترس
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عزت پناه و 

 همكاران

1394 

 توزیع نحوه بررسی

 اراضی کاربری عوامل

 های طرح در شهری

 منظر از شهری توسعه

 مطالعه عدالت اجتماعی،

 دژ شاهین شهر موردی:

 در رایج استاندارد های سرانه با دژ شاهین در شهری زمین های اکثر کاربری دهدکه می نشان تحقیق نتایج

 بهداشتی مذهبی، های فرهنگی، کاربری به توان می فضا کمبود میزان برحسب و دارند زیادی کشور فاصله

 بین در شهری خدمات و ها فعالیت از تعدادی یع ناعادالنهتوز بیانگر نتایج چنین هم کرد. اشاره غیره و

 تمایل کاربری از نشان شهری خدمات فضایی توزیع نحوه بررسی درنهایت باشد. شهرمی مختلف محالت

 شهر دارد. نواحی برخی در شدن قطبی و تمرکز سمت به شهر اراضی های

سادات  10

حسینی 

جنبذی و 

 سبحانی

1394 

 یضارا یکاربر یابیارز

توسعه  كردیبا رو یشهر

مورد مطالعه: شهر )داریپا

 (سبزوار

 سرانه و 1388 سال جامع طرح پیشنهادی سرانه با مقایسه در سبزوار شهر که دهد می نشان تحقیق نتایج

 توزیع الگوی که شد مشخص RN مدل اساس بر همچنین .دارند زیادی هفاصل کشور در رایج های

 از برخی تمرکز و تجمّع یعنی اند، شده توزیع ای خوشه کامالً الگوی ساسا بر شهر سطح در ها کاربری

 تصادفی الگوی اساس بر فرهنگی کاربری فقط و است دیگر های مكان از بیشتر مكان یك در ها کاربری

 باربارا مدل اساس بر دیگر سوی از.باشد می منظم و یكسان الگوی دارای انتظامی و نظامی کاربری و

 پایین از 11 ناحیه و مطلوبی وضعیت در اراضی کاربری اختالط نظر از 7 ناحیه که دش مشخص براون

 .باشد می برخوردار اراضی کاربری اختالط سطح ترین

سوری  11

وهمكاران، 

1398 

آشكارسازی تغییرات 

کاربری اراضی با استفاده 

از تصاویر ماهواره ای 

 2017-1998طی دوره 

 شهر بناب

کاربری اراضی در سطوح وسیع وگسترده صورت می گیرد وتراز ارتفاعی شهرستان با توجه به تغییرات 

متر در حال توسعه است  مطلوب می باشد بنابراین حاصل پردازش تصاویر ماهواره ای،  1700تا1600بین 

کالبدی قابل توجهی داشته است.با اطالع از نسبت تغییرات کاربری ها در گذر -شهربناب گسترش فضایی

 ی توان تغییرات اتی را پیش بینی نمود واقدامات مقتضی را انجام داد.زمان م
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 روش و مواد.6

 « تحلیلی  توصیفی» تحقیق فضای بر رویكرد حاکم بررسی، مورد های مؤلفه و موضوع ماهیت به توجه با

 نادی()اس ای روش کتابخانه از پیشین، تحقیقات بر مروری و تحقیق نظری تدوین چارچوب برای که است،

به  مطالعه این اینكه، نهایت در است. گردیده تحلیل Swot از تكنیك استفاده با نتایج و است شده گرفته بهره

 بر مبنی نیز ها داده آوری جمع ابزار است و پهنانگر ژرفایی، و مقطعی زمان، معیار کاربردی، هدف لحاظ

 .است ای بوده کتابخانه و میدانی روش
 

 مطالعه مورد محدوده معرفی.7

 یلومتریک 60 یبینام و در فاصله تقر نیبه هم یدشت انیشهر و اطراف آن شهر دهدشت در م ییایجغراف تیموقع

دشت از  نیا یبیقرار دارد. فاصله تقر رآبادیرودخانه خ زیدشت در حوضه آبر نیشرق بهبهان قرار دارد. ا

 یكیدشت و از نزد نیا انیدهدشت از م یلاست. رودخانه فص لومتریک 20رودخانه مارون در شمال آن حدود 

کند. شهر دهدشت  یم رآبادیمنطقه را وارد رودخانه خ یها و زهاب ها البیس هیشهر دهدشت گذشته و کل

متر از سطح  810و با ارتفاع  30"-48" ییایو عرض جغراف 50-34 ییایدشت مذکور با طول جغراف انیدر م

رسد به سمت غرب، به خاطر گسترش رسوبات  یمتر م 2330به  اهیس قرار گرفته است. آنها در قله کوه ایدر

ظاهر  ییکه در اطراف دهدشت به صورت تپه ماهورها یاز ارتفاعات کاسته شده، به طور یو ماسه سنگ یگچ

 لومتریک 3و عرض حدود  لومتریک 11به طول حدود  یجنوب شرق - یشمال غرب یدشت باروند نیشده اند، ا

 .دارددر منطقه گسترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)وب سایت شهرداری کشور و استان شهرستان، در دهدشت شهر جغرافیایی موقعیت نقشه :1 شکل

 (1399دهدشت،
 



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

128 

 

  مبانی نظریمفاهیم، دیدگاه ها و. 8

 مفاهیم 8.1

اند؛ ارزیابی  آنجمله از که اند مطرح متعددی دیدگاه های از اراضی بهینه استفادة چگونگی ارزیابی خصوص در

 اراضی ارزیابی کاربری جهت معموالً اما.غیره و محیطی سیاسی، زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، های

 .باشد کیفی می ارزیابی های و کمی ارزیابی های شامل که گیرد، قرار می توجه مورد تكنیك نوع دو شهری

 کاربریهای هب شهری فضای بهینه استانداردهای تخصیص و ها سرانه عمدتاً کمی، ارزیابی در .1

 کارکردهای و محیطی شرایط بسته به کاربریها این نسبت گیرند. می قرار نظر مد مختلف شهر

 به بسته نیز سطح ملی در حال عین در است؛ متنوع مختلف، در کشورهای ای منطقه و انسانی

ا ر تفاوتهایی غیره( و دریا به نزدیکی و دوری جغرافیایی، ارتفاع، )عرض جغرافیایی شرایط

 (.48: 1380 زاده، )ابراهیم دارند

 وابستگی، ریزی، برنامه موازنه سودمندی اجتماعی، چون؛ مؤلفه هایی کیفی، ارزیابی در .2

زاده،  گیرند)ابراهیم می نظر قرار مد غیره و اقدامات -اهداف ظرفیت، سازگاری، مطلوبیت،

1380 :49.) 

 دیدگاه ها و مبانی نظری 8.2

 هانج در اراضی کاربری سابقه 

 و حفظ زمین از استفاده نحوة بر ها دولت نظارت به منظور و غرب در ابتدا زمین کاربری مفهوم و اصطالح

 منطقه ای، و شهری ریزی برنامه رشد و شهرنشینی گسترش سریع با همراه ولی شد، مطرح مالكیت حقوق

 که امروزه ای گونه (. به79: 1379 ، زاده )مهدی است شده وسیعتر روز به روز مفهوم این محتوای و ابعاد

 خاصی شهری، جایگاه های زمین از بهینه استفادة لحاظ به پیشرفتة جهان، های نظام در شهری زمین کاربری

 وسیع در مفهوم اراضی کاربری مورد در که ای نظریه (.اولین64: 1384کرده است)زیاری، پیدا ها طرح همة در

 این 1886 در سال منفرد ایالت عنوان با خود کتاب در وی بود. ن توننوا نام به دانشمندی توسط گردید، ارائه

 کامالً آن که خصوصیات سرزمینی در که بود این بر فرض آن  پرداخت. تشریح به و کرد مطرح را موضوع

 بسط و گرفت خواهد مرکز قرار در شهر کانونی و اصلی نقطة آل ایده تحت شرایط باشد، همگن و یكنواخت

 نوع میان مستقیمی رابطه تونن نظریه وان طبق پذیرد. می صورت آن برگرد دوایر متحدالمرکز رتصو به شهر

 و شهر مرکز از گرفتن فاصله به موازات که طوری به دارد؛ وجود شهر مرکز از فاصله و میزان زمین از استفاده

 (.27: 1374هفروز، است)ب زمین متفاوت از برداری بهره الگوی محصول، نقل و عامل حمل تأثیر تحت

مطرح  آمریكا و اروپا در نخست جدید، سازی پیدایش شهر با همراه زمین، کاربری به ای برنامه رویكرد

 های جامع کوشش نخستین آمریكا کشور در که بود بعد  به بیستم قرن اوایل (. از45: 1381 گردید)رضویان،

 مكنزی، چنسی رودریك برگس، ارنست یت،هو هومر افرادی، چون توسط زمین کاربری تئوری تبیین در

 افراد مشخص این نظریات تدریجی تكامل روند به نگاهی شد. با انجام غیره و فایری اولمن، ادوارد هریس،
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 آغاز، (.درChapin,1972: 3اند) داشته مهمی نقش زمین مطالعات کاربری سیر تكامل در هریك که شود می

 استفاده چگونگی موضوع 1960 دهة اوایل از ولی داشت اداری و سیمهند حقوقی، جنبة بیشتر اقدامات این

 .گرفت شكل جدی طور به زمین کاربری ریزی برنامه خاص مفهوم در شهری اراضی از

 درایران اراضی کاربری سابقه 

و  شهرها بقایای اند. بوده خاصی ریزی برنامه و دارای نظام ابتدا از ما، کشور در اولیه سكونتگاههای

 به نوعی و است بوده حاکم خاصی قوانین و نظم از زمین، استفاده در که دهد می تاریخی نشان تگاههایسكون

 با را کاربری اراضی سابقة اگر اند. شده نمی نامیده اراضی چند کاربری هر اند؛ بوده زمین مدیریت دارای آنها

 عمدتاً و بسیارکم درایران مطالعات ینا قدمت که گفت باید کنیم، علمی بررسی اصول مبنای بر و عنوان همین

 در که شهرسازی های (. طرح77: 1376شود)هاشمی، می شهری جامع های اولین طرح تهیه زمان به مربوط

 و گذربندی های طرح عنوان به بیشتر 1340دهة های سال حدود تا گردید، شروع 1300دهة اوایل از ایران

 طرح این (.92: 1387 است)رهنما، شروع شده آن از پس امعج های طرح اولین و بود سازی مطرح ساختمان

هم  از یكباره به ایران سنتی و بومی در معماری،بود گرفته شكل ایران در غربی الگوهای پیروی از به که ها

 روش های به اتكای با تنها و ایران فرهنگی های از پشتوانه گیری بهره بدون و آورد پدید را بزرگی گسیختگی

 در مسایل شهری با رویارویی نحوة که شد ایجاد کشور کرده های تحصیل و متخصصان توسط اغلب و بیگانه

 و بومی ارزشمند معماری های بافت از بسیاری و شده شهرها تندی در های العمل عكس بروز موجب ابتدا

 شهری زمین کاربری طرح مهمترین شاید (.491: 1383،دهاقانی زاده کرد)مشهدی نابود را ایران تاریخی

 به و مسكن بنیاد توسط که است ایران شمال خیز زلزله مناطق در اراضی کاربری ریزی برنامه به مربوط درایران

 یژگی و گرفتن نظر در بر عالوه طرح، این .شد تهیه 1370 دهة اوایل در خارجی و داخلی مشاوران کمك

 گفت توان می و داشته توجه مناطق این یعیطب های ویژگی به خیز، زلزله شهرهای اقتصادی اجتماعی، های

است)بحرینی،  شده تهیه رودبار و لوشان منجیل، شهرهای برای که بوده ایران در موفق نسبتاً های طرح از یكی

1377 :103.) 

 تحوالت جمعیتی شهر دهدشت.9

نفر و شامل خانوار  37301شهر دهدشت  تیجمع 1375و مسكن آبان ماه  ینقوس یعموم یطبق سرشمار 

 19275، 1365نفر و سال  2902، 1355نفر، سال  998، 1345شهر دهدشت در سال  تیاست. جمع یمعمول

در  هیلویرکز شهرستان کهگشهر دهدشت به عنوان م است. افتهی شینفر افزا 26755به  1370نفر و در سال 

شهرستان  ینقاط شهر تیدرصد از جمع 07/62استان و  ینقاط شهر تیدرصد از جمع 39/17، 1375سال 

 یدارا 1345-75 یسال ها نیدهدشت ماب یشهر تیرا به خود اختصاص داده است. رشد جمع هیلویکهگ

درصد و  3/11) 65-1355و  55-1345 یسال ها نیدهدشت ماب یشهر تیرشد جمع زانیم أست. ینوسانات

با  درصد( بوده أست.  6/8درصد،  6/4) 1370-1375و  701365نسبت در دوره  نیاز هم دتریدرصد( شد 21

 یاستان از درصد باالتر یدهدشت نسبت به متوسط نقاط شهر یشهر تیو روند رشد جمع زانیم یحال نیا
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 6/4) 1370-75و  1365-70 یسال ها نیبدهدشت ما یشهر تیکه نرخ رشد جمع یبرخوردار است به طور

درصد( از رشد  5/2درصد ،  1/4استان ) ینقاط شهر انینسبت در م نیبا هم سهیدرصد( در مقا 8/6درصد، 

 تیدهد جمع ینشان م 1345-75 یسال ها یشهر دهدشت ط تیجمع راتییتغ یبررس برخوردار است.  ییباال

)طرح جامع دو برابر شده است بایتقر (1365/75)سال گذشته  10 یبرابر و در ط 37گذشته  سال 30شهر در 

 .(1382شهر دهدشت، 

 (1390)امارنامه سال : تحوالت جمعیتی شهر دهدشت2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهدشتدر سطح شهر و مناطق  تیجمع یتراکم کل.10

 از هریتوسعة ش طرحهای در شهری تأسیسات و استقرار جمعیت برای معیاری عنوان به شهر سطح در تراکم 

 قرار فیزیكی اقتصادی و مسائل با رابطه در آنكه ضمن ها تراکم است.بنابراین، تعیین برخوردار اهمیت خاصی

شهر دهدشت  یمحدوده خدمات مساحت (.70: 1384اهمیت است)زیاری،  دارای نیز اجتماعی نظر از دارد،

 نیبه زم یقطعات بزرگ یبافت پر شهر اما خارج از یدر محدوده خدمات نكهیهكتار است. باتوجه به ا 27/819

ها از مساحت کل شهر کم شده  نیزم نیا ،یتیجمع یاختصاص دارد در محاسبه تراکم ناخالص یکشاورز یها

در شهر دهدشت  یتیجمع یشهر ، تراکم ناخالص ینفر 37301 تی. با توجه جمعافتیکاهش  1/683 زانیو به م

در سطح شهر و  یتیناخالص جمع یتراکم ها عیتوز ار است. نفر در هكت 55به طور متوسط  1375در سال 

در هر  شترینفر و ب 100با  14و  7، 6، 4 یاست. حوزه ها ییتفاوت ها انگریب یپانزده گانه آمار یحوزه ها

 نیکمتر ینفر و کمتر در هر هكتار دارا 59با  15و  13، 10، 5، 2، 1 یتراکم و حوزه ها نیترباال یهكتار دارا

است و در مناطق  شتریشهر دهدشت به مراتب ب یمرکز یدر بخش ها یتیهستند. در واقع تمرکز جمعتراکم 

 جمعیت شهر سال

1355  

 دهدشت

2902 

1365 19596 

1370 - 

1375 37301 

1385 51253 

1390  56279 

 جمعیت شهر سال

1355  

 دهدشت

2902 

1365 19596 

1370 - 

1375 37301 

1385 51253 

1390  56279 
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طرف وجود  كی زشهر دهدشت ا یرامونیپ یتراکم کم در نواح یشود. علت اصل یشهر تراکم کمتر م یرامونیپ

هر به معابر از مساحت ش یعیاختصاص بخش وس گریمنطقه حفاظت شده، و از طرف د زیو ن یخال یها نیزم

 .و شبكه عبور و مرور است

 1382 : تراکم ناخالص جمعیتی برحسب مناطق مختلف شهر دهدشت3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراکم ناخالص جمعیتی مساحت)هكتار( جمعیت نام حوزه

1 2242 1/95 24 

2 2180 63 35 

3 2760 8/33 82 

4 2138 18 119 

5 2609 4/79 33 

6 2155 3/18 118 

7 2351 4/23 101 

8 2682 8/30 87 

9 2041 2/32 63 

10 2700 2/100 27 

11 2426 5/31 77 

12 2819 8/35 79 

13 2717 4/61 44 

14 2601 7/20 126 

15 2880 5/39 73 

 55 1/683 37301 جمع



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1382: توزیع تراکم ناخالص جمعیتی)1شهقن

 . یافته های تحقیق11

  دهدشت شهر اراضی کاربری وکیفی کمی بررسی 1.11

 شهر:  یاستفاده از اراض زهحو

درصد  31و  یسكونت یدرصد آن به کاربر 69هكتار است که  27/819شهر دهدشت  یمساحت محدوده خدمات

است،  ریدرصد با 18 /5 یسكونت یها یدرصد کاربر 69است. از  افتهیاختصاص  یسكونت ریغ یها یبه کاربر

 .است یدرصد محدوده خدمات 50 بایهكتار و تقر 415الص شهر حدود خ یاراض نیبنابرا

 : تراز کلی کاربری های عمده زمین در شهر دهدشت4جدول 
 درصد مترمربع -سرانه هكتار-مساحت  کاربریهای عمده

 80/20 68/45 38/170 مسكونی

 47/8 60/18 37/69 خدماتی

 89/0 95/1 27/7 فضای سبز

 51/20 06/45 06/168 معابر

 50/18 64/40 60/151 بایر

 83/30 72/67 59/252 کاربری های غیرسكونتی

 100 64/219 27/819 جمع

 

را اشغال کرده  یشهر یدرصد( از اراض 73/2هكتار ) 35/22و منطقه حفاظت شده با مساحت  یآثار باستان

 رییکند و هر گونه تغ یاظت ماز آن حف یفرهنگ راثیاست و سازمان م یمنطقه به صورت تل باستان نیاست. ا

دهدشت در حدود سه هكتار  رشه لیاست. مس یفرهنگ راثیمنطقه وابسته به اجازه سازمان م نیدر ا لیو تبد

 یاز بخش ها "بایتقر یطوالن یریمس یبا ط لیمس نیدهد. ا یشهر را تحت پوشسش خود قرار م یاز اراض
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 یکاربر ی. بررسزدیر یاخل شهر به رودخانه نازمكان مد یسطح یآبها یشهر عبور کرده و با جمع آور یاصل

است  یشهر یو طراح یزیبرنامه ر یارهایو مع وابطض تیها و عدم رعا ینظم یب انگریشهر دهدشت ب یاراض

)از  یسكونت ریغ یها یها( و کاربر رگاهی)از جمله تعم یکارگاه یها تیکه در داخل بافت شهر فعال یبه طور

و  شیخورد که آسا یو متروکه و مخروبه به چشم م یخال یو اراض ی( و انبارهایدارو مرغ یگاودار لیقب

 (.5به خطر اندازند. )جدول شماره  دتوانن یبهداشت شهر را م

 (1382)طرح جامع کاربری وضع موجود زمین های شهر دهدشت: 5جدول

)متر استانداردسرانه  نوع کاربری

 مربع(

 درصد سرانه مساحت تعداد

 8/20 68/45 38/170 4926 50 مسكونی

مراکز 

فعالیت 

 وکار

 ./62 37/1 12/5 1048 5/2 تجاری

 13/2 67/4 42/17 39 2 اداری

 

 

 

 

خدمات 

رفاهی 

 وعمومی

 

 

 

 آموزشی

 ./004 ./01 ./03 1 ./8 کودکستان

 ./72 59/1 92/5 20 5/1 دبستان

 ./41 ./91 38/3 14 2/1 راهنمایی

 ./67 47/1 50/5 12 1 دبیرستان

 ./25 ./54 03/2 2 ./5 هنرستان

 ./25 ./54 03/2 2 5/1 آموزش عالی

سایر مراکز 

 آموزشی

- 7 19/2 59/. 27/. 

 ./03 ./06 ./21 2 ./6 بهداشتی

 37/1 01/3 24/11 35 1 درمانی

 ./04 ./09 ./34 6 3/0 مذهبی

 ./04 ./09 ./33 - 5/1 فرهنگی

 ./03 ./06 ./21 45 2/0 یجهانگردی وپذیرای

 ./89 95/1 27/7 - 5 فضای سبز عمومی

 ./57 25/1 67/4 6 5/2 ورزشی

 ./88 94/1 25/7 38 5/29 انبارداری وحمل ونقل

 ./18 ./40 51/1 6 3 تاسیسات وتجهیزات

 51/20 06/45 06/168 - - شبكه راه ها

 50/18 64/40 60/151 1378 - خالی

کاربری 

های غیر 

 مسكونی

 50/25 01/56 92/208 15 - اراضی کشاورزی

 ./22 ./47 77/1 8 - باغ

 ./79 73/1 46/6 1 - جنگلكاری

 01/0 02/0 06/0 14 - دامداری ومرغداری

 ./51 12/1 16/4 123 2 صنعتی وکارگاهی

 ./53 16/1 33/4 3 ./4 نظامی
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 ./19 ./42 56/1 2 2 گورستان

 73/2 99/5 35/22 - - باستانی ومناطق حفاظت شدهاثار 

 36/0 ./80 98/2 - - مسیل

 100 64/219 27/819 - - جمع کل

 17/69 92/151 68/566 - - جمع کاربری های مسكونی

 83/30 72/67 59/252 - - جمع کاربری های غیر سكونتی

 

 (1382هدشت دهدشت)طرح جامع دشهر موجود وضع اراضی کاربری نقشه: 2نقشه 
 

  یموزشآ

 20کودکستان ،  كیشامل  یواحد آموزش 56 ی، دارا1375دانش آموز در سال  15794شهردهدشت با داشتن 

نفر دانش  3657با  رستانیدب 12نفر دانش آموز ،  4373با  ییمدرسه راهنما 14نفر دانش آموز،  7654دبستان با 

 یآموزش یمتفرقه است. مساحت کاربر شگاهانه هفت آموزدخترانه و پسر یدانشگاه شیپ رستانیآموز ، دو دب

هكتار است.  88/18معلم(  تی)ترب یهكتار و با در نظر گرفتن مرکز آموزش عال 85/16( ی)بدون آموزش عال

 .است ینسبتا مطلوب طیشرا یمترمربع و دارا 5/4 یآموزش یها یسرانه کل کاربر
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شهر دهدشت  ینواح یو متوسطه در تمام ییراهنما ،ییداشامل مدارس ابت ی: خدمات آموزش یخدمات آموزش

 یبرخوردار هستند. فاصله اکثر واحدها یمناسب ییفضا عیپراکنده شده است و از توز كسانی بایتقر به طور

به  یمناسب یاز دسترس هدشتسه گانه شهر د ینواح یمتر است و تمام 500دبستان کمتر از  نیاز اول یمسكون

 برخوردارند. پسرانه، چه دخترانه و چه ،ییمدارس راهنما

 سبز یفضا یکاربر

وضع  در همچنین کند. می عمل ای ناحیه های مقیاس پارک در بیشتر دهدشت شهر در سبز فضای کاربری

 باید تأمین شهر اصلی نیاز عنوان به کاربری این به اهمیت توجه با است. ای محله پارک فاقد شهر موجود،

 احساس پنج بیشتر ناحیه در آن کمبود به توجه با امر این قرار گیردکه اولویت در دانشهرون برای سبز فضای

 عملكردی های در مقیاس شهری سبز فضاهای یابی مكان شهر خالی موجود در های زمین وجود با گردد. می

 است. ضروری مختلف،

 نیمترمربع است. همچن 96/1به صورت پارک با سرانه  یسبز عموم یهكتار فضا 27/7 یشهر دهدشت دارا 

مترمربع  76/1با سرانه  یعیمتعلق به سازمان منابع طب یسبز به صورت جنگلكار یهكتار فضا 46/6شهر از  نیا

متر  72/3به  یعیمنابع طب یجنگلكار حتسابسبز شهر دهدشت با ا یبرخوردار است. در مجموع، سرانه فضا

 .رسد یمربع م

شهر دهدشت  یهكتار در بخش جنوب غرب 27/7دهدشت به مساحت  شهر یسبز : تنها پارک عموم یفضا

سبز  یاز جمله فضاها زیهكتار ن 46/6به مساحت  یعیاداره منابع طب یواقع شده است. عالوه بر آن، جنگل کار

فقط  2 هیخورد ناح یبه چشم م 3 هیسبز در ابعاد کوچك تر تنها در ناح یشود. فضاها یشهر محسوب م نیا

در سطح  ژهیبه و ستیتناسب ن یسبز در سطح شهر دارا یفضا عیآن که، توز جهیكه سبز است. نتفل كی یدارا

 وجود ندارد. یسبز یمحله ها فضا

 یمذهب یکاربر

 نیاز ا چكدامیمترمربع است ه ./09مترمربع مساحت و سرانه  3400با  یقطعه مذهب 6 یشهر دهدشت دارا 

 .است قهینظر در مض نیا از و دهدشت ستندین شهر ینقش مسجد مرکز یفایقطعات قادر به ا

 یفرهنگ یکاربر

برد  می رنج شدت به مرتبط آموزشی مراکز کتابخانه، فرهنگسرا، مانند فرهنگی خدمات کمبود از دهدشت شهر

 شود. می آن اداری فعالیت به مربوط کاربری این یافته به اختصاص مساحت اکثر که است حالی در این و

 .مترمربع است 0 /0 8هكتار با سرانه  ./33در شهر دهدشت  یکاربرد فرهنگ

 یورزش یکاربر

 کاربری این. است ورزشی خدمات است، چشمگیر بسیار شهر سطح در آن کمبود که شهری خدمات از یكی

 بیشتر که است ای سرپوشیده و روباز استخرهای همچنین و سرپوشیده های سالن و ورزشی استادیوم شامل
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موجود در شهر  یورزش یتعداد واحدها .هستند کاربری فاقداین نواحی بقیة و دارند قرار شهر ناحیة چند در

 .مترمربع است 26/1هكتار و سرانه 47/4واحد به مساحت  6دهدشت 

 یدرمان یکاربر

 3 مارستان،یواحد ب 2واحدها  نیاست که از کل ا یواحد درمان 17 یشهر دهدشت در وضع موجود دارا 

 داروخانه

 ازدهیباهنر در حوزه  دیشه مارستانیدرمانگاه است. ب 8و  یطب شگاهیآزما 3 یداروخانه اختصاص كیو  یمومع 

 قراردارند. زدهیس حوزه در یتخت خواب 138 مارستانیو ب

در مرکز شهر قرار  "بای: از مجموع چهار داروخانه موجود در شهر دهدشت سه داروخانه تقر یخدمات درمان

 یگریشهر و د یدر بخش مرکز یكیموجود در شهر  مارستانیاز دو بهر فاقد داروخانه هستند.ش یدارند و نواح

 مارستانیوجود ندارد. ب یفوق مشكل یبه واحدها یسپاه قرار دارد. از لحاظ دسترس ابانیخ یشمال یدر انتها

که در وضع است  یتخت خواب 138شهر  یشمال یانتها مارستانیو ب یتحت خواب 128واقع در مرکز شهر 

 هزار نفر است. 250به حدود  یخدمات رسان یموجود جوابگو

 یبهداشت یکاربر

 ./05هكتار و سرانه  ./21 یدارا یکاربر نیدارد. ا یعموم زگاهیواحد آبر كیواحد حمام و  كیشهر دهدشت  

 .مترمربع است

در مرکز شهر است. لزوم  ،یعموم زگاهیشهر دهدشت، شامل حمام و آبر ی: دو واحد بهداشت یخدمات بهداشت

کمبود آن در  یرسد ول یبه نظر م یافراد در مرکز شلوغ شهر منطق یواقع شدن در مرکز شهر از نظر دسترس

 خورد. یم چشم به یشهر یفضاها ریسا

 زاتیو تجه ساتیتاس یکاربر

 .ع استمترمرب ./41هكتار با سرانه 51/1شهر دهدشت در وضع موجود  زاتیو تجه ساتیکل مساحت تاس 

 کشتارگاه: یشهر زاتیتجه یو کم یفیوضع ک

راس است. غسالخانه :  30راس و متوسط ذبح  65روزانه  تیواحد کشتارگاه باظرف كی یشهر دهدشت دارا 

 واحد غسالخانه است.  كی یشهر دهدشت دارا

 رتوق به صواز دو گورستان ف یكیهكتار است.  1/56دو گورستان به مساحت  یگورستان : شهر دهدشت دارا

شود. قسمت  یشهر استفاده م یمتروکه و بالاستفاده در آمده است و تنها از گورستان واقع در بخش جنوب شرق

آن به تپه ماهورها  یو قسمت جنوب یزراع یها نیآن زم یقسمت شرق ر،یبا یها نیگورستان زم نیا یغرب یها

 شهر دهدشت محدود است.  یو ارتفاعات جنوب

واقع است که مساحت  14و دفع زباله در شهر دهدشت در حوزه شماره  یجمع آور دواح كیها دفع زباله : تن

 رسد. یمربع م 100آن به 
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 كی یاست و دارا كی هیدر جنوب شهر در ناح یآتش نشان ستگاهیا كی ی: شهر دهدشت دارا یآتش نشان 

هكتار  كیحدود  یانآتش نش گاهستیا یآمبوالنس است مساحت اراض نیدستگاه ماش كیبا پمپ آب و  ونیکام

 است. 

 یمترمربع مساحت است که در بخش جنوب 2850با  نیپمپ بنز گاهیجا كی ی: شهر دهدشت دارا نیپمپ بنز

 قرار دارد. یپارس ابانیشهر در کنار خ

 

  یحمل و نقل و انباردار یکاربر

هكتار  25/7د که مساحت آن ها در دهدشت وجود دار یحمل و نقل و انباردار یبرا یواحد خدمات 38تعداد 

 .است

 شبکه راه ها یکاربر

درصد از 51/20هكتار است که  06/168کل سطوح معابر و کوچه و شبكه عبور و مرور در شهر دهدشت  

 .است مترمربع 2/45معابر  یمساحت کل شهر را اشغال کرده است، سرانه کاربر

 یسکونت ریغ یها یکاربر

درصد  25 یکشاورز یگسترده شده است. اراض یبافت شهر رامونیهكتار پ 92/208 زانیبه م یکشاورز یاراض 

واحد باغ در شهر  8مترمربع است. تعداد  2/56شهر را به خود اختصاص داده است. و سرانه آن  یاز کل اراض

 .دهند یدرصد از مساحت شهر را به خود اختصاص م ./06دهدشت موجود است که تنها 

  گورستان

است و به  یمیگورستان قد نیگورستان است که در جنوب شهر واقع شده است. ا كی یاراشهر دهدشت د

 یدر جنوب شرق یگریسكونت گاه تعلق دارد و اکنون بدون استفاده است. بجز آن ، گورستان د نیبافت کهن ا

 .هكتار است 56/1 یکاربر نیاست. مساحت کل ا ریشهر وجود دارد که هم اکنون دا

 و مناطق حفاظت شده  یباستان آثار

قرار دارد. کل مساحت  یفرهنگ راثیدر حفاظت سازمان م یشهر دهدشت به صورت تل باستان یمیقسمت قد

 درصد از مساحت شهر است. 7/2هكتار و حدود  35/22و منطقه حفاظت شده  یآثار باستان

  لیمس

کل شهر را  یطوالن ریبا مسگودال آب سرچشمه گرفته و  كیشهر از  یشهر دهدشت که از قسمت غرب لیمس

 .شهر است یدرصد از اراض ./36هكتار و  98/2حدود  لیمس نیکند. مساحت ا یم یط

  ینظام

هكتار از  3/4شهر و در حدود  یدرصد از اراض ./5در حدود  یسكونت ریغ یبه عنوان کاربر ینظام یکاربر

 شهر را اشغال کرده است. یاراض
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  یخدمات

کمبود  و ضعف و شهر به روستا از های شهرنشینی، مهاجرت وگسترش رشد هب توجه با دهدشت شهر در

 را با اراضی کاربری ریزی برنامه و شده تر پیچیده از پیش بیش شهری معضالت شهری، خدمات و امكانات

شهر در  یاصل یراه ها رامونیشهر دهدشت پ یتجار یاکثر واحدهااست.  ساخته مواجه جدی های چالش

اند و  دهیواقع گرد یو جنوب یشمال ینیامام خم ابانیخ لیبه مرکز شهر از قب یمنته یها نابایمرکز در خ

 .شهر پراکنده شده اند یدر اکثر محله ا یخرده فروش یتجار یواحدها

 

 swotبا استفاده از مدل  تتحلیل کاربری های شهر دهدش.12

و  ها فرصت با سیستمی درون ضعف و قوت نقاط  تطابق استراتژیك ابزارهای از یكی (Swot)الگو  این

 انتخاب استراتژی و عوامل این شناسایی برای را تحلیل سیستماتیكی الگو این .است سیستمی برون تهدیدات

 کردن چهارچوبی فراهم آن کاربرد ترین رایج و دهد. می نماید، ارائه می ایجاد را آنها بین تطابق بهترین که

 است)حكمتراهبرد انتخاب نهایت، در و مختلف راهبردهای های سیستم، بحث مند نظام هدایت برای منطقی

از  یك هر تهدیدهای و فرصت ضعف، قوت، همه نقاط الگو این در بنابراین، (.239: 1390موسوی، و نیا

 مطلوب وضع ارایه و خصوصیات این به توجه با شود تا می بیان خالصه طور به موجود، وضع در ها کاربری

 شود. آنها پرداخته اصالح به ها، کاربری از یك هر برای گیری و تصمیم
 

 نگارندگان پیمایشی مطالعات :مأخذ. swotالگوی  :ارائه6 جدول
 قوت ها کاربری

STRENGTH 

 ضعف ها

WEAKNESS 

 فرصت ها

OPPORTUNITY 

 تهدید ها

THREAT 
 های مسكونی خانه احداث- مسکونی

 مصالح قوی با جدید

 های خانه سازگاری -

 منطقه اقلیم با كونیمس

 پیوند و روستایی بافت وجود -

 تردد مشكل و شهر آن با خوردن

 آن در

 های خانه مصالح نبودن مقاوم -

 اند شده شهر که جزو روستایی

 کشاورزی های زمین از استفاده -

 مسكونی های برای خانه

 قابل غیر های زمین از استفاده -

 برای مطلوب بسیار و کشت

 شمال در نیمسكو های واحد

 شهر شرقی

ی  ها بافت بهسازی و اصالح -

 فرسوده و قدیمی

 های خانه در زلزله خطر احتمال -

 در روستاییان گلی و کم مقاوم

 شهر محدوده خدماتی

خطر  و شدید بارندگی احتمال -

  شهر کل برای سیالب

 

 برای بودن دسترس قابل تجاری

 شهروندان همه

کارگاهی  های کاربری وجود 

 شهر مرکز در ازگارناس

تجاری  واحدهای بودن متمرکز -

 شهر راسته یك در

 از برخی کالبدی فرسودگی -

 شهر مرکز در تجاری واحدهای

 فضایی در استاندارد رعایت عدم-

 در شهر ها کاربری این از برخی

 همة از متقاضی مشتری وجود -

 دهدشت شهرستان روستاهای

 باال و شغلی وضعیت بهبود-

 افزایش و مردم درفتن درآم

 آنها خرید

شهرستان  مردم اکثر اشتغال وجود -

و  دامداری و کشاورزی بخش

 پایین و پی در پی های خشكسالی

 آنها خرید آمدن قدرت
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اموزش 

 عالی

دولتی،  دانشگاه احداث -

شهر  در نور پیام و آزاد

 دهدشت

 تحصیل نیروهای جذب -

 این در شهرستان کرده

 دانشگاهی مراکز

 عالقه های سرمایه جذب -

 خود در تحصیل به مندان

 شهرستان

 مراکز احداث در تعلل -

 با این شهرستان در دانشگاهی

بسیار  مندان عالقه وجود به توجه

 شهرستان این در تحصیل به زیاد

 شهرستان در سیاسی بازی باند -

 با متخصصان از استفاده نكردن و

 این مراکز اداره در لیاقت

راکز م از دولت حمایت-

دادن  و شهرستان این دانشگاهی

و  مراکز این به مختلف های رشته

نقاط  اقصا از دانشجویان حذب

 کشور

 برای مناسب فضای وجود -

 شهر در مراکز این گسترش

 دهدشت

 

 

------------ 

 برخی مدارس بودن نوساز - اموزشی

 انتفاعی غیر مراکز ایجاد -

 مقاطع مختلف در زیاد نسبتاً

 شهر در

اکثر  باز نسبتاً فضای -

 مدارس

در  مناسب نسبتاً توزیع -

 شهر مناطق همه

 و ناسازگار فضای وجود -

 مدارس برخی از در نامناسب

 مدارس بودن فرسوده -

 شهر در کافی مراکز وجود فقدان-

 مدارس نوبتی کردن و

 در معلمان حقوق نبون کافی -

 نداشتن و زندگی خود اداره

 به کالس ورود از قبل در مطالعه

 تحصیلی اُفت آن نتیجه در و

 دانش آموزان

 از حمایت و احداث مجوز -

 ارایه در شهرستان مناطق دیگر

 جهت دبیرستانی، های رشته

به  آموزان دانش شده آمد کاهش

 شهر

 شهر در مدارس احداث امكان -

 های زمین داشتن اختیار در با

 خیرین توسط وقفی،

 و آمد از دولت از نكردن حمایت -

مناطق  دیگر از آموزان دانش شده

 پر و دهدشت شهر به شهرستان

 برای تحصیالت هزینه بودن

 فقیر های خانواده

مقطع  در آموزشی فضای کمبود -

 مراکز نبود علت به متوسطه

 روی و خود منطقه تحصیلی در

 شهردهدشت به آوردن

آموزان  دانش برای خطر احتمال -

ع توزی نبودن علت به ابتدایی، مقطع

مكانیابی  و شهر در مدارس متعال

 آنها از برخی

 مذهبی نسبتاً مراکز وجود - مذهبی

 دهدشت شهر در زیاد

 مذهبی نوساز مرکز احداث -

 شهر در جدید و

 خیرین در و مردم حمایت -

 مذهبی شهر مراکز احداث

 این از برخی بودن فرسوده -

 شهر در مراکز

 از برخی مكان بودن نامناسب -

 شهر هبی درمذ مراکز

 مراکز ساخت و ایجاد امكان -

 از استفاده با شهر در مذهبی

 وقفی های زمین

 و جلب جهت سازی فرهنگ -

 شرکت در جوان نیروهای جذب

 شهر مذهبی مراسم

 شهر مردم شرکت و رغبت عدم -

 و مراکز این در مذهبی در مراسم

 مواقعی در آنها از استفاده کردن

 انمردگ برای مراسم ختم همچون

 ساختمانهای احداث- فرهنگی

 شهر  فرهنگی

 مراکز مناسب جایگاه -

 فرهنگی

 مراکز بودن خوب نسبتاً -

 تعداد لحاظ از فرهنگی

 از فرهنگی مراکز بودن نامناسب-

 شده اشغال سطح لحاظ

 فرهنگی مراکز حیاتی نقش عدم -

 شهر مردم زندگی های برنامه در

 شهر در فرهنگی مراکز احداث -

 نیاز مورد استاندارد به رسیدن و

 دهدشت شهر در کاربری این

 و بزرگ کتابخانه احداث -

 فرهنگ و شهر برای مناسب

 شهر در خوانی کتاب

و  فرهنگ بخش به توجهی بی -

 احداث برای مالی های حمایت

 استفاده عدم-  مراکز فرهنگی

 موجود فرهنگی ازمراکز مطلوب

 علت به و سینما کتابخانه مانند

 آنها نبودن رداستاندا

 آنها از بعضی بودن نوساز - اداری

 

 بعضی به مناسب دسترسی عدم -

 ادارات از

 و مجرب نیروهای کمبود -

 ادارات در کاردان

 مناسب مكانهای از استفاده -

 جهت آن، ساز و ساخت برای

 آن به مردم آسان دسترسی

 

 

----------- 
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 از بعضی درست مكانیابی عدم-

 شهر درسطح ادارات

 در عامل غیر پدافند نداشتن -

 شهردهدشت ادارات

فضای 

 سبز

 در کاربری این تناسب -

 کاربری با منطق بعضی

 مسكونی

 و خاک داشتن تناسب-

 فضای ایجاد با شهر اقلیم

 سبز

 در کاربری این شدید کمبود -

 ن شهردهدشت

 شهر پارکهای برخوداری عدم -

 امكانات از

 همة در سبز فضای کاشت -

 شهر ایبلواره

 ای محله های پارک احداث -

 اوقات کردن پر جهت درشهر

 فراغت

 در آب شدن کم و خشكسالی -

 سبز فضای رفتن بین از و خطر شهر

 موجود شهر

ی  پارکها از مردم استقبال عدم -

خطر  و آن ماندن خالی و موجود

 ناهنجار رفتارهای

 نظیر بی باستانی آثار وجود - گردشگری

 انگردشگر جذب برای

 طبیعی زیبای مناظر بودن دارا

هوای  از برخورداری-

 شهرهای به نسبت مطلوب

 استان

 برای رفاهی امكانات کمبود-

 گردشگران

ساز  دست های جاذبه نداشتن-

 گردشگران جذب برای

 های مسافرخانه و هتل احداث -

 شهر کمربندی جاده در مناسب

 گذاری مناسب سرمایه عدم -

 نشهرستا درگردشگری شهرو

 کافی مناطق شناخت عدم -

جذب  برای گردشگری شهرستان

 گردشگران

نظامی و 

 انتظامی

 ساختمانهای بودن نوساز

 نظامی

 در نظامی های پادگان وجود-

 سطح شهر

نظامی  واحدهای نامنظم پراکنش-

 شهر سطح در

نظامی  های پادگان ایجاد امكان-

فاصله  در و شهر جنوب در

 شهر از استاندارد

 دلیل به خطر احتمال-

 این در منفجره مواد وجود

 ها مكان

صنعتی و 

 کارگاهی

 این بودن دسترسی قابل -

 مردم برای ها کاربری

 از بعضی مكان بودن نامناسب -

 غیر پراکنش کارگاهها و این

 گارگاهی فضاهای اصولی

 واحد این از بعضی همجواری -

 و تجاری های با کاربری ها

 مسكونی

 هنكام در زشت منظره ایجاد -

 شهردهدشت به ورود

 بریهای کار این انتقال امكان -

 جاده ها حاشیه به ناسازگار

 شهر به نسبت بدبینانه تصور -

 به شهر، به ورود هنگام دهدشت در

 این نامطلوب چشم انداز علت

 ها کاربری

 بین تضاد و اختالف ایجاد -

 ناسازگار ) های صاحبان کاربری

 ها(گارگاه با و تجاری مسكونی

تاسیسات 

و 

تجهیزات 

 شهری

 کافی)آب، تاسیسات وجود

 شهر در گاز( برق،

 از بعضی نامناسب مكان-

 گورستان تجهیزات مانند

تاسیسات  برخی نامناسب استقرار-

 بنزین پمپ مثل شهر در

در  نشانی آتش شیرهای احداث

 شهر

 دفن وضعیت بودن سنتی-

 شهر در زباله

 تجهیزات بعضی منفی روحی تاثیر-

 گورستان مانند

 .دارند قرار شهر داخل در که

حمل و 

 نقل و انبار

 منظم های سرویس داشتن

 ها شهر به دهدشت ترمینال

 ی دیگر

پارک  برای مكان و جا کمبود-

 ترمینال در ماشین

بهداشتی  های سرویس فقدان -

 شهر ترمینال در مناسب

 جهت مناسب مكانهای وجود -

 شهر از خارج در ترمینال احداث

 دهدشت

 اتوبوسرانی از خطوط کردن فعال

مناطق  دیگر به دهدشت شهر

 شهرستان

 مناسب برای برنامه نداشتن-

 هحوم و شهر و نقل حمل وضعیت

 برای ریزی درست برنامه نداشتن-

محصوالت  شده از فاسد جلوگیری

 کشاورزی
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توسعه  برای کافی فضای کمبود-

 نقش به توجه با غالت سیلوی

 شهر این کشاورزی

 گاراژهای احداث و مكانیابی

 در ها حومه برای شهری برون

 شهر مناسب نقاط

درمانی و 

 بهداشتی

 با بیمارستان دو وجود-

 شهر در کافی فضای

 دهدشت

 زیاد نسبتا های مطب وجود-

 دهدشت شهر در

شهر  در متخصص پزشك کمبود-

 دهدشت

 بهداشتی فضای کمبود-

کاربری  مناسب یابی مكان عدم-

 شهر رد درمانی

 های بیمارستان کردن مجهز-

 الزم امكانات به شهردهدشت 

متخصص  پزشك نیروی جذب-

 دهدشت شهر در

 درمانی بهداشتی و امكانات تمرکز-

در  در فضاها این و کمبود شهر در

 شهرستان دیگر نقاط

 شهر بیماران به از بعضی اعزام-

 الزم امكانات دلیل کمبود به یاسوج

 ها در بیمارستان

 و جوان نیروهای وجود- شیورز

 زمینه در مستعد پیشرفت

 ورزش

 وجود استادیوم ازادی-

فضاهای  زمینه در شدید کمبود-

 ورزشی

ناحیه  در ورزشی فضاهای تمرکز-

 سه

 ورزشی فضاهای ایجاد امكان-

 مندان برای عالقه شهر در مناسب

 ورزش به

 در اجتماعی ناهنجاری رواج-

 کمبود علت به جوانان بین

 ورزشی ایفضاه

 مردم سالمتی افتادن مخاطره به-

شبکه 

 معابر

 در کافی معابر شبكه وجود-

 شهر

 شهر در جدید معابر احداث-

 ها حومه با شهر قوی ارتباط

 هایی بخش معابر شبكه تخریب-

 بار یك ماه چند هر از شهر

کوچه  از بعضی نبودن آسفالت-

 شهر های

آسفالت  مناسب سازی زیر عدم-

 ها خیابان از بعضی در شهر

و  ها خیابان از بعضی بودن تنگ-

 شهر های کوچه

یك  ایجاد جهت قوانین تصویب-

 شهر برای مطلوب شبكه

 های سازمان در هماهنگی-

 از جلوگیری برای مربوطه

 تخریب معابر

 علت شهر به در تصادف وجود-

 عرض خیابان بودن تنگ

 بیشتر خیابان در ترافیك ایجاد-

 نزدیك آینده   در شهر های

 

 فرضیه آزمون.13

  .ندارد مطابقت شهرسازی با استانداردهای معماری و دهدشت، شهر در ها کاربری سرانه رسد می نظر به

 خواسته با و هماهنگ مردم فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، اساس خصوصیات بر باید شهری طرح و برنامه هر

 های استاندارد داد، تعیین انجام توان می زمینه این در که یاقدامات برسد.از مهمترین انجام به آنها عالیق و ها

 مناطق خصوصیات با که منطقی و های معقول سرانه و استانداردها تعیین دیگر، عبارت به .شهری است

که  گفت توان می (5جدول) به توجه با بنابراین،.شهری است ریزی برنامه موارد اهم از باشند مطابقت داشته

 .برای نیست متناسب معماری و شهرسازی های استاندارد با دهدشت شهر در ها کاربری از بسیاری سرانه

 در سرانه این که صورتی در است، هر فرد برای مربع متر 7 کشور در سبز فضای سرانه استاندارد مثال،

 این که حالی در است، مربع متر 5/1فرهنگی  کاربری استاندارد سرانه یا است، مربع متر 95/1شهردهدشت 

 .شود می تأیید ما فرضیه بنابراین، است. مربع . متر/09شهردهدشت  در سرانه

 گیری نتیجه. 14

 و ها فعالیت فضایی -مكانی ساماندهی حفاظت، توزیع، استفاده نحوه شهری، اراضی کاربری ریزی برنامه

 .کند می بررسی خاص انیزم دوره یك یعنی آینده؛ و موجود وضع استانداردها، برابر را شهری عملكردهای
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و  خدماتی نقش دلیل به شهر این که است آن منعكس کننده دهدشت، شهر اراضی کاربری چگونگی تحلیل

به  است؛ داشته زیادی فیزیكی و جمعیتی رشد چند دهه طی در شهرستان روستایی نقاط به نكردن توجه

مسكونی  کاربری خصوص به مختلف، یها به کاربری دهدشت شهر اطراف باغات و ها زمین اکثر که طوری

و  ریزی برنامه ضرورت شهری، عمران ساز و و ساخت ها کاربری به بخشی تعادل برای که شده، تبدیل

 مورد توجه باید نقل و حمل و کارگاهی بهداشتی، فضای سبز، ورزشی، فرهنگی، های کاربری سازی متعادل

 ها، فرصت ها، ضعف قوت، نقاط بررسی به  SWOTالگوی از استفاده با تحقیق این در همچنین، .گیرد قرار

 است. شده پرداخته شهر دهدشت در ها کاربری تك تك تهدیدهای

 نیحل ا یشوند، لذ ا برا یمواجه م یادیمحققان با مشکالت ز لیقب نیدر ا نکهیبا توجه به ا .1

 :گردد یارائه م ریز شنهاداتیمشکالت پ

بر باال  یمبن تیبا شاخص مطلوب یاراض یکاربر لیدر تحلمورد اشاره  یبا توجه به فاکتور ها .2

نشست  یشهر و مستعد بودن جنس خاک برا یآب بخصوص در قسمت غرب ییستایبودن سطح ا

 یریشود : جلوگ یم شنهادیپ لیموارد ذ یغرب- یشهر در جهت شرق یکمتر از دو درصد بیو ش

( که یباغات )توسط شهردار ینقانو كیدر باغات و مزارع و تمل رمجازیاز ساخت و ساز غ

 زیکه باغات و مزارع حاصلخ نیبا توجه به ا نی. همچن ستندیبه حفظ آن ها ن لیآن ها ما نیمالک

شهر شامل مزارع  یشمال و شمال شرق ینهایدر غرب و جنوب و شرق شهر واقع شده و غالب زم

 نیبت به زمنس یشمال و شمال شرق یخاک قسمت ها یزیاست و از نظر حاصلخ یکشاورز

 یبرا یقسمت شمال و شمال شرق نیباشد . بنابر ا یغرب، جنوب و شرق شهر کم ارزشتر م یها

 .شود یم شنهادیشهر پ یتوسعه آت

حائز اهمت  ریتوجه به نکات ز یفیو ک یاز بعد کم تیبا شاخص ظرف یاراض یکاربر لیبا تحل .3

خاص  یتیفعال ایشهر به عملکرد  یکالبد ماتیاز تقس كی، هر  تیاست : از نظر عملکرد و فعال

از  كیهر  گرید یموجود در آن اختصاص داده شود . بعبارت یمرکز ایمتناسب با عنصر شاخص 

عبور و  یازهایالزم است ن.باشد یا ژهیو تیفعال یدارا یعالوه بر عملکرد مسکون یهرش ینواح

 یتیریمد یابزارها یریبکارگموجود و بالقوه شهر با  یمرور بر اساس ضرورت ها و امکانات واقع

 یدوچرخه در طول شبکه ارتباط یرهایمس جادیشود. ا نیتام یو توسعه حمل و نقل همگان كیتراف

 یشهرها تیری( به خارج از عملکرد مد یشهر نی)ب یانتقال خط کمر بند حد اکثر ادهو استف

در  هیه و ناحالزم است به عنصر شاخص محل نیهمچن یاراض یکاربر یزیکوچك در برنامه ر

 نیا انجام ( توجهیمحله ا تی)هو یمکان تیهو تیتقو ای جادیها به منظور ا یکاربر ینیمکان گز

 . شوداز یقاتیتحق نیو همچن قیتحق
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، به  یشهر یخدمات یها یعادالنه کاربر صیو تخص عیدر توز یهرش تیریبا توجه ضعف مد .4

 یعموم یخدمات یها یادالنه کاربرع عیقابل توجه است : توز ریآن موارد ز لیمنظور تعد

محالت  تیبا الو ی( در سطح محالت و نواح رهیو غ یرفاه ،ی، درمان ی، بهداشت ی)آموزش

قاق به منظور اح یمردم و شهردار نیرابط ب وانبه عن یمحله ا یشوراها لیتشک ف،یمحروم و ضع

واحد  تیریمد لی، تشک یشهر یطرح ها یخدمات و در اجرا صیمحالت در تخص یحقوق

موضوع در سطح کالن مورد  نیرفع معضالت و مشکالت شهر. البته ا یبرا ی( شهر کپارچهی)

سازمان ها و  یاهنگهم یشورا لیقرار گرفته است، تشک ییو اجرا یتوجه مراکز قانون گذار

 لیشکتا ت یو با شهردار یسازمان نیب یو همکار یهماهنگ جادیادارات مستقر در شهر به منظور ا

و  بی، تصو هیمشارکت مردم در مراحل مختلف ته یبرا نهیزم جادیشهر، ا کپارچهی تیریمد

 شهروندان با طرح ییآشنا شیجهت افزا نهیزم جادی، ا یتوسعه و عمران شهر یطرح ها یاجرا

ردم م یبا مردم برا یزیبرنامه ر کردیمردم به رو یبرا یزیصورت برنامه ر نیکه در ا.یشهر یها

نزدیك شده وحکومت شهری فن ساالرانه به حکمراویی شهروندمدارانه تبدیل  و توسط مردم

 خواهد شد.
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 (1382دهدشت)طرح جامع دهدشت شهر طرح توسعه نقشه: 3نقشه 

 

 منابع

تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی (،1389، بذرافشان،جواد، حبیب زاده لمسو، کاظم) عیسی زاده، ابراهیم .1

 و مطالعات ،مطالعه موردی؛ خوشرودپی بابل GISبا استفاده از  نایرا در کوچك شهرهای –روستا 

 .138-111.صص 5منطقه ای، شماره  و شهری پژوهش های

 اردکان فارس، شهری اراضی کاربری ارزیابی (،1385مجیر اردکانی) عبدالرضا و عیسی زاده، ابراهیم .2

سال  جغرافیا، و زمین معلو پژوهشكده و بلوچستان، سیستان دانشگاه توسعه، و جغرافیا مجله

 .زاهدان ،7 شماره چهارم،
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و  جغرافیا گروه ارشد، کارشناسی درسی جزوة اراضی شهری، کاربری (،1380عیسی) زاده، ابراهیم .3

 بلوچستان، زاهدان. و سیستان دانشگاه شهری، ریزی برنامه

 پژوهش مجله ،ادارزیابی کمی و کیفی کاربریهای شهر سعدآب(،1391انتظاری،مژگاه، رشتیانی، علی) .4

 .88-67، صص 10شهری، شماره برنامه ریزی و
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تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و  یبررس (،1386حسین زاده دلیر، کریم، ملكی،سعید) .8

 . 8، مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای، شماره1372-82تفصیلی شهر ایالم، طی دهه ی 
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 .یزد دانشگاه انتشارات دوم، چاپ ، شهری اراضی ریزی کاربری برنامه (،1384ا...) زیاری،کرامت .11

 كردیبا رو یشهر یاراض یکاربر یابیارز(،1394سادات حسینی جنبذی ،فرزانه، سبحانی، وبخت) .12

-99صص ، 24شهری، شماره مدیریت مطالعات فصلنامه (،مورد مطالعه: شهر سبزوار)داریتوسعه پا

110. 

 چاپ کشور، های شهرداری سازمان انتشارت سازمان شهری، سبز (،کتاب1382) احمد نیا، سعید .13

 -دوم

 تغییرات آشكارسازی(،1398سوری، فاطمه،یحی پور، علی، حسن کاری، فاطمه، خداداد، مهدی) .14

(، بناب شهر)مطالعه موردی: 2017-1998 دوره طی ای ماهواره تصاویر از استفاده با اراضی کاربری

 .222-211،ص4،شماره1مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 

 مجله اراضی، کاربری تحلیل و جهت ارزیابی گرایی خواف شهر (،1385) فرانك الدینی، سیف .15
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