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  چكيده

 استفاده نحوه و آتي گسترش مكان و ميزان موجود، بافت اصالح و ساماندهي ضمن كه است طرحي روستايي طرح هادي

 روستايي هايسكونتگاه و فضا ساماندهي هايطرح مصوبات قالب در مورد حسب بر را مختلف ايهكاربري براي زمين از

 با معموالً كه باشدمي آموزشي كاربري طرح هادي، هاكاربري ترينمهم از يكي نمايدمي تعيين ايناحيه جامع هايطرح يا

 يابيمكان روستا مصوب محدوده در و آيدمي دست به هسران و سطح محاسبه با و روستا التعليم الزم جمعيت ميزان به توجه

 با روستايي هادي هايطرح در پيشنهادي هايكاربري پذيريتحقق ارزيابي براي مختلفي هايشيوه امروزه. گرددمي

 يجنتا از هادي، طرح هاييابيمكان قوت، و ضعف نقاط شناخت با بتواند تا است آمده وجود به جامع و علمي رويكردي

 هايمدل از استفاده ها،شيوه اين از يكي. گردد افزوده هاآن كارايي و قدرت بر تا شود گرفته مدد آينده ريزيبرنامه در آن

 يابيمكان پذيريتحقق ميزان ارزيابي در آن از استفاده بر سعي تحقيق اين در كه است) GIS( جغرافيايي اطالعات سيستم

 تحقيق اين در اطالعات گردآوري روش باشد.مي چنار تنگ روستايي مجموعه هادي هايطرح در آموزشي هايكاربري

 روستا محل در آموزشي كاربري تدقيق و كنترل مشاهده،( ميداني و) چنار تنگ روستاي طرح هادي( ايكتابخانه صورت به

 تحقيق هاييافته. باشدمي GIS افزارنرم توسط كيفي و كمي هايمدل توسط پردازش و) طرح هادي اراضي كاربري نقشه با

 كه دهدمي نشان حريم و شبكه تحليل مدل و عملكردي شعاع تعيين مدل همجواري، مدل همسايگي، مدل از استفاده با

 آن داليل ترينمهم از كه است بوده درصد 10 از كمتر چنار تنگ مجموعه طرح هادي در آموزشي كاربري پذيريتحقق

 هابودجه و اعتبارات رديف كمبود همچنين و محصلين جمعيت كاهش و يزد و مهريز شهر به نانساك مهاجرت به توانمي

  .نمود اشاره عمراني ساخت مدارس

  

 چنار  تنگ روستاي ،GIS افزارنرم آموزشي، كاربري پذيري،تحقق كليدواژگان: طرح هادي،
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  . مقدمه و طرح موضوع1

 توسط بار اولين براي كه است روستايي عمران هايطرح اجراي و طراحي ايي،روست توسعه رويكردها ترينمهم از يكي

 اقتصادي و معيشتي سكونتي، وضعيت بهبود رويكرد اين در .)Longgao et al,2019,3( شد معرفي الكساندر كريستوفر

 براي روند اين اما است شده پيشنهاد متعددي هاياستراتژي هدف اين به دستيابي منظور به بوده، توسعه عامل روستاييان

 هاينگرش با متعددي هاياستراتژي و الگوها تاكنون روستاها توسعه براي زيرا باشدنمي تعميم قابل سوم جهان كشورهاي

و  الگوها اين از هركدام اينكه به توجه با. )5؛ 1398(ملكي و همكاران،  است گرفته قرار توجه مورد فضايي غير و فضايي

 كالبدي ساختار بر غيرمستقيم يا مستقيم هاآن اجراي اند،گرفته شكل خاصي اقتصادي و اجتماعي نگرش با هااستراتژي

  .)7؛1398و همكاران،  ايماني( است بوده تأثيرگذار روستاها

 در كالبدي و اقتصادي اجتماعي، كالن اهداف به يابيدست براي مهم ابزارهاي از يكي روستايي زمين كاربري طرح

 ميزان در مهمي نقش بلكه گذارد،مي عمومي تصميمات و هاگذاريسرمايه بر بسيار اثراتي تنها نه است كه هادي هايطرح

 و اصلي عوامل از زمين، كاربري بررسي .)Dina et al,2016:56( دارد روستا كالبدي محيط كيفيت و روستايي رشد

؛ 1395نيك سرشت،( شودمي محسوب كار اساس اديطرح ه هر تكوين سير در و است روستايي طرح هادي هر در مهم

 مطالعه مورد روستايي ريزيبرنامه از بخشي عنوان به غالباً هادي، هايطرح در روستايي مناسب هايكاربري تعيين. )7-8

 دارد صيخا ريزيبرنامه به نياز زمين، موضوع بودن كنندهتعيين و بودن حساس اهميت، دليل به كهدرحالي  گيرد،مي قرار

 نهايت به طرح افق در آن پذيرتحقق ميزان تا باشد داشته همخواني روستاها سطح در موجود هايواقعيت با بايستمي كه

 يعني زمين، كاربري ريزيبرنامه جهان، امروز هادي هايطرح در ).10؛1395مقدم، دوستي زاده و احمدي( برسد خود

 به يابيدست هايزمينه از يكي و هادي هايطرح اساسي محورهاي از وارههم اراضي حفاظت و توزيع استفاده، چگونگي

ريزي برنامه روستايي،پايدار  از ديدگاه توسعه .)12؛ 1397و همكاران،  ابراهيمي( رودمي شمار به روستايي پايدار يتوسعه

فضايي كاربري  -اهداف كالبدي .دشبامي فضايي –زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي  ف عمدهكاربري زمين هد

تدوين معيارها و استانداردهاي  هاي ناسازگار،ها، جلوگيري از تداخل كاربريتوزيع متعادل كاربرياي از جمله هزمين موارد عمد

وحيدي و ( دارد را در بر …و و افقيعمودي  ها، حفظ تناسب در توسعهتشويق تنوع و اختالط كاربري مناسب كاربري،

  ).2؛ 1395مكاران،ه

 بنابراين ؛باشدمي و متروكه شدن مدارس آموزشيكاربري ، كاهش سرانه روستاهاي كشور ايران مشكالتترين يكي از مهم

و  توزيع فضاييهاي هادي روستايي الزامي است زيرا آموزشي در طرح كاربري استقرار و گزيني مكان معيارهاي رعايت

كاهش هزينه، تناسب و انسجام فضا،  ها وآسايش خانواده برمستقيم  به لحاظ تأثيرمل، پذيري كايابي آن با تحققمكان

 ايجاد و آموزان دانش تحصيلي سطح كيفيت ارتقا موجبات آموزشي، مناسب بسترسازي سطح به توجهو  روستازيبايي 

 رو اين تحقيق به دنبال ارزيابينداشت. از اي خواهد دنبال به را تحصيل و آموزش كسب براي هاآن در اشتياق و انگيزه
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 در مجموعه )GIS( هايمدل از گيريبهره با روستايي هادي هايطرح در آموزشي هايكاربري يابيمكان پذيريتحقق ميزان

  باشد.مهريز مي چنار تنگ روستايي
  

  . مباني نظري2

  زمينكاربري . 2-1

ن و حفظ حقوق مالكيت مطرح استفاده از زمي نحوه هاظارت دولتمنظور نابتدا در غرب به صطالح و مفهوم كاربري زمين،ا

ابعاد و  اي،و منطقه روستاييريزي برنامه، ريزي شهريشهرنشيني و تحول در برنامهروستانشيني و ولي با گسترش  شد

  ريزي، زمين داراي دو مفهوم است:در برنامه دش ترمحتواي آن روز به روز وسيع

لي و حفاظت از آن مندي از آن براي رفع نيازهاي نسل فعوان يك منبع طبيعي (نظير آب و هوا) كه بهرهعنالف) زمين به

  هاي آينده اهميت حياتي دارد.براي نسل

شود و براي كسب منفعت و درآمد شخصي عنوان دارايي كه در چارچوب مالكيت خصوصي، كاال قلمداد ميب) زمين به

  ).Nicholas et al,2019:16(ت قابل تملك و خريد و فروش اس

  

  ريزي كاربري زمين روستايي. برنامه2-2

ريزي اثرات اجتماعي و ريزي كاربري زمين است. هرچند اين برنامهسازي زمين هدف اصلي برنامهاستفاده صحيح و آماده

ريزي ليكن برنامه ري زمين استريزي كارباقتصادي نيز به دنبال دارد و عوامل اجتماعي و اقتصادي پايه اطالعاتي برنامه

هاي صنعتي، مسكوني، ارتباطي و ... در ارتباط با يابي فعاليتكاربري زمين، ابتدا به محيط فيزيكي مربوط شده و به مكان

سازد كه ريزي كاربري زمين مشخص ميبرنامه 1). از نظر بير و هيگينز35؛ 1397اعظمي و همكاران، ( پردازديكديگر مي

اي را پروژه مورد نظر چه هزينه قطعه زمين، چه فعاليتي بايد انجام گيرد. چگونه بايد عمل شود و اجرا و اداره روي يك

  ).Evidence et al,2019:6( در بر خواهد داشت

  وستايير. كاربري اراضي در مناطق 2-3

ني (جمعيت) و عامل انسا )راضي زراعيقابليت ا( در كاربري زمين در مناطق روستايي دو عامل اساسي شامل عامل طبيعي

بي بايد كاربري مسكوني، اداري، صنعتي و بندي تقريدر يك طبقه باشد.هاي مختلف ميتعيين كننده ميزان و نوع كاربري

 وزاده  احمدي( شوندها و معابر، خدمات اجتماعي و اقتصادي، فضاهاي باز و بالاستفاده از يكديگر متمايز تجاري، راه

  ).7؛ 1395اران،همك

                                           
1.Beer & Higgins 
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  كاربري آموزشي. 2-4

 ترينابتدايي از و نموده فعاليت پرورش و آموزش وزارت نظر تحت كه عمومي آموزشي واحدهاي كليه شامل كاربري اين

كاربري ). اين 24؛ 1397و همكاران،  پناهي( شودمي شامل را دبيرستان مقطع تا) هاكودكستان و هامهدكودك( آن سطح

از نظر مساحت نيز پاسخگوي نياز  و يابي شود كه در دسترس تمام خانوارهاي شهري ذينفع باشندكانبايد طوري م

زيرا كمبود فضاي آموزشي موجبات افت كيفيت آموزشي دانش آموزان  ؛)27؛ 1394،نگد دره ارينامد( شهروندان باشند

رمربع فضاي باز براي هر كودك، براي دبستان مت 5مترمربع با  4تا  5/2هاي آموزشي براي كودكستان خواهد شد. سرانه

مترمربع  5/6مترمربع فضاي باز در مقابل هر فرد دبستان رو و براي دبيرستان و مدارس راهنمايي  5/6مترمربع زيربنا و  5/6

 ).4؛ 1398،دهكردي روحي(شود آموز در نظر گرفته ميمترمربع فضاي باز در مقابل هر دانش 5/6زيربنا و 

  

  بندي كاربري زمين در سطح روستاها. طبقه1جدول 
  كالبدي) -فضايي( عناصر  عملكرد و فعاليت)( كاربري

  چند خانواري -تك خانواري  سكونت  مسكوني

  تجاري -داري، مسكونيباغ -نعتي، مسكونيص -امداري، مسكونيد -مسكوني  ليتفعا -سكونت

  وخانه، فروشگاه تعاوني، آرايشگاه،فروشگاه يدكي، فروش سوخت، دار  عرضه كاال و خدمات  تجاري

  خياطي، آهنگري، بانك، نانوايي و آسياب

  مهدكودك، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، هنرستان فني/ كشاورزي  آموزش رسمي  آموزشي

  هاي هنري، مذهبي، فرهنگينهضت سوادآموزي، آموزشگاه  آموزش غيررسمي

  مومي، مركز خدمات بهزيستيگرمابه عمومي، سرويس ع  خدمات بهداشتي  بهداشتي

  خانه بهداشت، درمانگاه روستايي، مطب پزشك  خدمات درماني  درماني

  مركز ذخيره سوخت، ايستگاه تأسيسات گاز، تأسيسات برق ثابت،   تأسيسات و تجهيزات  تأسيسات

  محل دفن زباله، پايانه مسافربري و گورستان

  تراشيگري، كارگاه چوبكوزه مركز بافت گليم و قالي، مركز  دستيصنايع  صنعتي

  مركز ثابت توليد مصالح ساختماني، معادن شن و معادن كاشي  صنايع كارگاهي

  اماكن متبركه، مسجد، حسينيه، زينبيه، فاطميه، تكيه  مذهبي و اعتقادي

  هاي تاريخيكتابخانه، مركز نمايش، مركز ثابت تجمع عمومي، قلعه، كاخ، محوطه  فرهنگي و تاريخي

  دشگريگر

  و فراغتي

  گردشگاه طبيعي  طبيعي

  پارك بازي كودكان  بوستان

  ايهاي رايانهباشگاه بازي  سرگرمي

  بدنيزمين فوتبال، سالن تربيت  ورزشي

  اداره دولتي و خصوصي  اداري

  فضاي سبز همگاني، بوستان، اراضي كشاورزي، كشتزار باغات، ميوه، سبزي و صيفي  فضاي باز

  نيروي انتظامي، مركز مقاومت بسيجپاسگاه   امنيتي

  يله و آغلهاي گوشتي يا شيري، مرغداري، طومركز پرورش دام  دامداري

  هاي فاقد كاربريزمين  باير

  مزرعه ميگو، مزرعه ابريشم و زنبورعسل، مزرعه گل محمدي  كاربري توليدي

  پادگان نظامي، مراكز تاريخي و باستاني  كاربري ويژه
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  ق. پيشينه تحقي3

آن را  سني هرم به توجه با فردوس شهر جامع طرح آموزشي كاربري هايسرانه )، ارزيابي1398دهكردي ( روحي

 مبناي بر كوهورت، بقا روش از استفاده با نياز مورد جنسي و سني هايرده در جمعيت بينيبررسي كرده است. پيش

 از كدام هر نياز مورد مساحت آن تبع به و سرانه سپس. است شده انجام مرحله دو در و فردوس شهر سني هرم

 جامع طرح پيشنهادات با آمده دست به هايمساحت نهايت در و شده محاسبه روش دو با آموزشي هايكاربري

 و جمعيت اصولي و صحيح بينيپيش لزوم بر است تأييدي آمده دست به نتايج. است شده مقايسه فردوس شهر

 هايمساحت تعيين در فاحش خطاي جمعيت، سني تركيب به توجه عدم مضرات از يكي زيرا سني تركيب به توجه

  ).1398دهكردي،  است (روحي نياز مورد

مشهد را انجام  شهركالن در آموزشي هايكاربري سفر جذب و توليد فضايي )، تحليل1398رستگار و همكاران (

 جذب و توليد ميزان تعيين براي .است برديكار نوع از و تحليلي-توصيفي پژوهش اين در تحقيق اند. روشداده

 در متغيره چند رگرسيوني هايمدل از مشهد شهر ترافيكي مناطق و نواحي از يك هر در آموزشي هايكاربري سفر

 با 231 ترافيكي ناحيه كه دهدمي نشان آماري هايتحليل از آمده دست به. است شده استفاده GIS افزارنرم قالب

 جذب زمينه در همچنين. داراست را آموزشي سفر توليد بينيپيش ترينكم 167 و 130 ناحيه و ينتربيش سفر 6718

 سفر جذب بينيپيش ترينكم 190 و 156 ،149 ترافيكي نواحي و ترينبيش سفر 8068 با 184 ناحيه آموزشي، سفر

 آموزشي هايكاربري بهينه ابييمكان و صحيح ريزيبرنامه با بنابراين است؛ داده اختصاص خود به را آموزشي

  ).1398ندارد (رستگار و همكاران،  وجود مشهد شهر ترافيكي نواحي اغلب به سفرها گونه اين ورود براي ضرورتي

 مطالعه( روستايي طرح هادي اجراي در اراضي كاربري پذيريتحقق ميزان ارزيابي) 1395(اعظمي و همكاران 

 براي. است گرفته تحليلي صورت-توصيفي روش با اند. اين پژوهشودهرا تدوين نم )زنجان شهرستان: موردي

 شهرستان در روستا 24 شامل آماري جامعه. است شدهگرفته  بهره ايكتابخانه و ميداني مطالعات از هاداده گردآوري

 شبكه و تپروبي رگرسيوني مدل برازش، نيكوئي آزمون توصيفي، آمار جدول از هاداده تحليل براي. است زنجان

 تحقيق هاييافته اساس بر. است شده استفاده Matlab و Excel، R، SPSS افزارهاينرم كمك با GMDH عصبي

 همچنين،. دارد انطباق استاندارد كاربري سرانه با 3461/0 معابر شبكه و 3496/0 مسكوني كاربري پروبيت، آزمون در

 فرهنگي كاربري و 7/87 مسكوني كاربري هايشاخص از ترضاي ميزان بيشترين برازش نيكوئي آزمون نتايج طبق

 مسكوني كاربري و 1023/0 معابر شبكه كاربري شاخص نيز عصبي شبكه تحليل بر اساس است و 763/83 مذهبي و

  .)1395اعظمي و همكاران، (است  كرده پيدا بهبود هاشاخص ساير از بيش 1296/0
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اند را انجام داده هيدر ترك ييروستا داريابزار توسعه پا كيبه عنوان  نيريزي زم) برنامه2019ولكان (و  محمد گور

 نيريزي زمدولت و برنامه ن،يزم تيريمد ،ييروستا داريارتباط متقابل توسعه پا به يكل ديد كبا ي ق،يتحق نيدر ا

در  ايرفته  نيز از بآوري و اطالعات روز به روفن راثرب ييهاي روستازمين ه است. نتايج نشان داد كهشد پرداخته

  ).Mohamad and Vulcan,2019( هستندي اقتصاد هاي پر سودكاربريشدن به  ليحال تبد

يي را بررسي كره روستا ييريزي فضادر برنامه كاربري اراضي ليو تحل هيتجز يساز كپارچه) ي2018( نگشويپوئرون

و  هيتجز .اند انجام شده استبوده ياده اصلامتداد ج درروستا كه  33 ي كاربري اراضيمطالعه بر رو ني. ااست

 يطيمح ستيز تيفيدهد كه نمرات كنشان مي هايافتهانجام گرفته است.  ArcGISافزار با استفاده از نرم ديد ليتحل

اين درحالي است كه مزاياي اقتصادي  قرار دارد يكمتر تيها در درجه اهمشاخص رينسبت به سا يي اراضيبايو ز

 Pooro( اندهاي كاربري اراضي روستايي را به خود اختصاص دادهشترين نمره در تجزيه و تحليلو تجاري، بي

ningsho,2018(.  
  

  ها و متدولوژي تحقيق. موادها و روش4

اي برگرفته از كتب و مقاالت، گزارشات . اطالعات كتابخانهاست يو از نوع تجرب يكاربرد حاضر از نوع قيتحق

 هايميداني، با بررسي هادي مجموعه روستاي تنگ چنار استخراج گرديده است. اطالعاتمرتبط و همچنين طرح 

 مشاهده بافت كالبدي روستا در وضع موجود و چيدمان و مطالعه مورد روستاي سطح در پيمايشي صورت به محيطي

 .به دست آمده است.. . و مقررات و ضوابط رعايت نيافته، و يافتهتحقق سطوح و هاي آموزشيكاربري يابيمكان و

فضايي پس  -همچنين در جهت مقايسه و انطباق پيشنهادات آموزشي طرح هادي با وضع موجود در بعد كالبدي 

هاي پيشنهادي طرح هادي و نقشه وضع موجود و يافتن موارد مغايرت اين دو نقشه، با از مقايسه نقشه كاربري

همجواري و شعاع عملكردي و مدل شبكه و حريم به چگونگي هاي همسايگي، و مدل GISافزار استفاده از نرم

  هاي آموزشي پرداخته شده است.پذيري كاربريتحقق
  

  . شناخت محدوده مورد مطالعه5

 طول. است شده واقع مهريز شهرستان مركزي بخش در چنار تنگ دهستان مركز عنوان به چنار روستاي تنگ

 چنار تنگ. باشدمي ثانيه 31 و دقيقه 25 درجه، 31 جغرافيايي عرض و يهثان 52 و دقيقه 19 درجه، 54 آن جغرافيايي

 ترينمهم از يكي عنوان به دهشير -مهريز ارتباطي محور و شده واقع) مهريز( شهرستان مركز كيلومتري 28 فاصله در

 اميرآباد، چنار، روستاي 5مجموع  از چنار تنگ. كندمي عبور روستاي بافت داخل از اي،منطقه ارتباطي هايشبكه

 مساحتي با موجود وضع در چنار تنگ ). روستاي1شكل ( است شده تشكيل آبادعباس و آبادمهدي آباد،حسين
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 در روستا ناخالص تراكم ديگر عبارت به. است داده اسكان خود در را جمعيت نفر 720 حدود هكتار 8/89 معادل

 در نفر 3/10حدود  روستا خالص تراكم باشد ومي نفر هر ازاء هب مربع متر 1247 آن سرانه و هكتار در نفر 8 حدود

  ).1389معاونت عمران روستايي بنياد مسكن استان يزد، ( باشدمي نفر هر ازاء به مربع متر 963 آن سرانه و هكتار

  

  ي مورد مطالعه. موقعيت جغرافيايي و سياسي روستا1شكل 

  هاي تحقيق. يافته6

 خالص سطح از درصد 7/4 كه است هكتار 2/3 است، يافته اختصاص كاربري آموزشي به روستا در كه سطوحي كل

 نفر هر ازاء به مربع متر 5/45 كاربري اين سرانه. دهدمي تشكيل را روستا ناخالص سطح از درصد 6/3 و روستا

 واحد 2 دبستان، واحد 3 شامل كه شده محاسبه قطعه 6 روستا در موجود زشيآمو اراضي قطعات كل تعداد. است

بيني طرح جامع ناحيه يزد در مورد خدمات، در افق طرح با توجه به پيش .باشدمي دبيرستان واحد 1 و راهنمايي

بيني پيشمتر مربع  5/6688اي، سطحي با مساحت هادي روستاي تنگ چنار كاربري آموزشي هنرستان فني و حرفه

  ).2شكل ( شده است.
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  شنهادي در مجموعه روستاي تنگ چنارهاي آموزشي موجود و پي. كاربري2شكل 

  

  2. مدل همسايگي1-6

 و تريناساسي از ييروستا مناطق توسعه براي شدهتهيه هايطرح در هاكاربري ناسازگاري يا و سازگاري تعيين

 "همسايگي" نام به مفهومي از كه است روستايي ريزيبرنامه براي هايرصتف و امكانات تعيين هايمؤلفه ترينپيچيده

 حاج( است هاكاربري مناسب غالب شكل تعيين نيز و زوجي و ماتريسي مقايسات محتاج آن تعيين كه شودمي منتج

 تنگ يوستار طرح هادي پيشنهادي هايكاربري سازگاري نسبت تعيين براي تحقيق اين ). در76؛1396، عليزاده

 بر مختلف هايتفعالي ارزيابي در رفته كار به تكنيك گرديد استفاده ماتريس از استفاده با همسايگي مدل از چنار

 هاكاربري يفيك ارزيابي به عمدتاً كه است گرفته صورت سازگاري ماتريس طريق از و هاآن دودويي مقايسه اساس

 و موجود اراضي ربريكا و موجود واقعيت از الزم اطالعات نارچ تنگ روستا طرح هادي اساس بر ابتدا پردازد.مي

 تحليل و يهمسايگ توابع كمك به بود كيفي معيار يك سازگاري معيار اينكه دليل به سپس آمد به دست پيشنهادي

 ساسا بر زير جدول ) شدند سپس2(جدول  تبديل ليكرت طيف اساس بر كمي معيارهاي به معيارها اين فضايي

 سازگاري يسماتر انجام جهت روستا طرح هادي شاخص هايكاربري تريناختصاصي، مهم كد و زگاريسا ميزان

 در پيشنهادي هايكاربري اطالعات جدول با exell افزارنرم محيط در آمده به دست رقومي جدول. گرديد تدوين

 پيشنهادي شاخص هايربريكا از يك هر سازگاري براي اختصاصي كدهاي تا گرديد جوينت GIS افزارنرم محيط

  .گرديد وارد هاكاربري از يك هر شدهمشخص فيلدهاي در طرح هادي

                                           
2 neighborhood 
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  نهادي در طرح هادي روستاي تنگ چنارهاي شاخص پيشبندي ميزان سازگاري كاربري. طيف2جدول 
  كامالً ناسازگار  نسبتاً ناسازگار  تفاوتبي  نسبتاً سازگار  كامالً سازگار  ميزان سازگاري

 1  2  3 4 5  ر اساس طيف ليكرتكد ب

  

 2و جدول  3طبق شكل  GISافزار نتايج پردازش اطالعات با استفاده از جداول توصيفي تكميل شده در محيط نرم

هاي پيشنهادي طرح هادي روستاي تنگ چنار دهد كه سازگاري كاربري پيشنهادي آموزشي با ساير كاربرينشان مي

هاي اطراف درصد از كاربري 95,8طوري كه وضعيت نسبتاً سازگار است به نسبت به واقعيت موجود روستا در

باشد و كاربري كامالً ناسازگار نسبت به كاربري قطعه مي 253كاربري آموزشي در حالت نسبتاً سازگار با فرواني 

  ).4و  3آموزشي در واقعيت روستا وجود ندارد (جدول 

  كاربري آموزشي به نسبت هاكاربري سازگاري نسبت .3 جدول

  مذهبي  تأسيسات  كارگاهي ونقلحمل
اداري و 

  انتظامي
  كاربري  مسكوني  تجاري  آموزشي  فضاي سبز  بهداشتي

 آموزشي  4  3  5  4  2  2  3  2  2  2

  

 ها. نسبت سازگاري كاربري آموزشي نسبت به ساير كاربري4جدول 

  درصد  مساحت  فراواني    نسبت سازگاري

  0,8 13377,03  2    كامالً سازگار

  95,8  222197,14  253  نسبتاً سازگار

  0,8  7066,29  2    تفاوتبي

  2,6  37775,94  7  نسبتاً ناسازگار

  -  -  -  كامالً ناسازگار

  100  280416,4  264    مجموع
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  هاي پيشنهادي. نقشه سازگاري كاربري آموزشي پيشنهادي نسبت به ساير كاربري3شكل 

  
  

  و تعيين شعاع عملكردي 3. مدل همجواري2-6

گيرد مناطق آموزشي عمليات همجواري، مشخصات مناطقي كه يك موقعيت خاص را بايد دارا باشند در برمي

متري كاربري مسكوني مثالي از عمليات همسايگي است. هر نوع عمليات همسايگي حداقل  300در فاصله 

از همسايگي هر يك از نياز به سه پارامتر از قبيل؛ الف) يك يا چند موقعيت به عنوان هدف، ب) مشخصاتي 

در  .)16؛1393ر و همكاران،خاكپو( كند داردهدف، ج) تابعي كه بروي عناصر داخل آن همسايگي عمل مي

اين تحقيق در جهت بررسي شعاع عملكردي كاربرهاي پيشنهادي طرح هادي روستاي تنگ چنار نسبت به 

ماري در خصوص فاصله استاندارد واقعيت موجود روستا از استانداردهاي شوراي عالي شهرسازي و مع

هاي پيشنهادي كه داراي شعاع عملكردي ترين كاربريها استفاده شده است. در مرحله اول مهمجانمايي كاربري

و  GISافزار شده است و سپس با استفاده از نرمو دسترسي بوده در طرح هادي روستاي تنگ چنار شناسايي

نهادي برجسته انتخاب شده و سپس با استفاده از ابزار ساخت هاي پيشكاربري 4هامتد انتخاب شاخص

                                           
3 proximity 
4 Select by atrribute 
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ها از مدل همجواري و به تحليل كيفي كاربري 6ايهاي شبكهبا استفاده از منو تحليل 5دهي مساحتيسرويس

  ها پرداخته شده است.شعاع دسترسي
  

  
  چنار. نقشه شعاع دسترسي كاربري آموزشي پيشنهادي در طرح هادي روستاي تنگ 4شكل 

شده كه در وضع موجود و افق ها به عمل آمده در بخش ارزيابي سرانه كاربري آموزشي مشاهده طبق بررسي

طرح با كمبود كاربري آموزشي روبرو نيستيم در نتيجه در طرح هادي نيز براي كاربري آموزشي فضايي ديده 

 تا در افق طرح كاربري هنرستاننشده است و فقط به دليل نرخ افزايش جمعيت و مركز دهستان بودن روس

اي براي روستا ديده شده است كه طبق ضوابط و معيارهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري حرفه و فني

هاي به عمل ). طبق بررسي5متر مربع باشد (جدول  500بايست بين شعاع دسترسي كاربري آموزش عالي مي

با مدل همجواري و تعيين شعاع عملكردي)،  GIS افزارميداني) و تحليلي (پردازش توسط نرم( آمده محيطي

                                           
5 Make service area 
6 Network analysis tools 
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هاي آموزشي طرح هادي نسبت به واقعيت روستا با در نظر گرفتن توان گفت كه شعاع عملكردي كاربريمي

ها صفر بوده است متر شعاع عملكردي، وضعيت مطلوبي دارد زيرا درصد همپوشاني آن 600استانداردها با 

  ).4و شكل  5(جدول 
  

  . بررسي سرانه استاندارد و سرانه پيشنهادي كاربري آموزشي در طرح هادي تنگ چنار5 لجدو
  متر مربع)( شعاع دسترسي پيشنهادي در طرح هادي  متر مربع)( استانداردشعاع دسترسي   نوع كاربري

  600 500  آموزشي

  1397مأخذ: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  

  8ل حريمو مد 7. مدل تحليل شبكه3-6

اي از عوارض خطي متصل به يكديگر كه يك الگو يا يك چهارچوب را يك شبكه عبارت است از مجموعه

گيرند. نقطه ديگر مورد استفاده قرار ميبه  ها معموالً جهت بررسي انتقال منابع از يك نقطهدهد. شبكهتشكيل مي

از  ...ايي، مسير رودخانه يا قنات و ف هواي از خطوط انتقال برق، مسيرهاي مختلها، شبكهاي از خيابانشبكه

گيري ا واحد طول اندازه. نزديك معياري است در مورد فاصله بين عوارض كه معموالً ب)( ها هستندانواع شبكه

). 65؛ 1396و همكاران،  شجاعيان( گيري استديگر نظير زمان و سفر نيز قابل اندازه شود اما با واحدهايمي

گيري نزديكي، چهار معيار گيرد براي اندازهمنطقه با استفاده از تابع ايجاد حريم صورت ميتجزيه و تحليل اين 

گيري (مثالً فاصله به متر بايد مشخص شود؛ الف) موقعيت هدف (مثالً مسير يك قنات)، ب) واحد اندازه

 ).1395ن،مربع)، ج) تابعي براي محاسبه ميزان نزديكي، د) منطقه مورد مطالعه (سالمي و همكارا

هاي به عمل در واقعيت موجود روستا در محدوده طرح هادي روستاي تنگ در اين تحقيق با توجه به بررسي 

ها كرد و در اي به آنبايست در طرح هادي روستا توجه ويژهها برخورديم كه ميچنار به چند مورد از كاربري

ها پرداخته رعايت شود كه در زير به تفضيل به آنها ها فاصله و حريم استاندارد آنهنگام جانمايي كاربري

  شود.مي

  . حريم راه6-3-1

هاي اصلي كه مركز كار و مراكز اصلي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به سيستم راهمناطق مسكوني بايد به

كند دسترسي داشته باشند و نواحي و محالت مسكوني به وسيله خطوط ترافيك يا يكديگر متصل مي

 شهريهاي بين حريم راه 24/11/81ت وزيران در مورخه ئبر اساس مصوبه هيهاي اصلي محاط شوند. انخياب

                                           
7 - network analysis 
8 - buffering 
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متر از محور راه  5/12عبارت است از اراضي بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله  كنندكه از بين روستاها عبور مي

به ). 1381، وزيران هيئت( شود متر 25 ،ي كه مجموع عرضي بدنه راه و حريم طرفين آنتدر هر طرف به قسم

. نمايداجباراً از داخل روستا عبور ميمهريز به نير و مهريز به هرات و مروست، دليل اينكه كه راه بين شهري 

از  متر 25 فاصله تا راه بدنه نهايي حد بينواقع اراضي ازحريم محور ارتباطي در محدوده روستايي تنگ چنار 

، حريم راه اصلي در روستاي تنگ چنار به خوبي رعايت گرديده 5طبق شكل باشد كه محور مركز (آكس) 

اي، با مساحت دهد كه طرح هادي روستاي تنگ چنار، كاربري آموزشي هنرستان فني و حرفهاست كه نشان مي

پذيري و بيني شده است خارج از حريم مصوب راه قرار دارد و از لحاظ تحققمتر مربع كه پيش 5/6688

  طرح مشكلي وجود ندارد.اجراي 

  
  تنگ چنار يدر طرح هادي روستا حريم راه استانداردنقشه  .5شكل 

  . حريم مسيل و قنات6-3-2

هاي آبياري و زهكشي است حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل يا نهر طبيعي و احداثي با شبكه

است و بالفاصله پس از بستر قرار دارد. حريم  كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتقاع و حفاظت آن الزم

متر از طرفين خواهد بود. حريم انهار  30ها ها كه حريم آنجز مادر چاهمتر به 15تا  10ها از طرفين قنات
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ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند از يك تا بيست متر خواهد بود كه ها و مسيلطبيعي يا رودخانه

توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از يك طرف يا طرفين بستر به وسيله وزارت  حسب مورد با

ها طبق هاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها و انهار احداثي و شبكهگردد. حريم كانالنيرو تعيين مي

ها اليه ديوار آناز منتهيگردد و اين حريم جدول زير از طرف وزارت نيرو براي يك طرف يا طرفين تعيين مي

  ).1397شود (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعيين مي

هاي هاي هيدرولوژي، بررسي نقشههاي به عمل آمده بر اساس مطالعات محيطي، بررسي نقشهطبق بررسي

دهي ندارد در محدوده روستاي تنگ چنار يك رشته قنات وجود دارد كه اگرچه در حال حاضر آب ...هوايي و 

ها در آن وجود دارد ولي به دليل اين كه فوت قنات اعالم نشده احتمال جاري شدن آب در هنگام بارندگي

اين قنات كه در قسمت جنوب شرقي روستا واقع شده است كه در تهيه طرح هادي طبق استانداردها حريم 

هاي گرفته و قسمتي كه در كاربريقنات مذكور رعايت شده است در واقعيت قسمتي از قنات در معبر قرار 

شود. قسمتي از قنات مذكور از داخل مسكوني پيشنهادي عبور كرده نيز رعايت حريم به خوبي ديده مي

آموزشي موجود عبور كرده است كه در طرح هادي اين قسمت جهت جلوگيري از تعرض به بستر قنات، به 

  است. كاربري همسنج خود يعني فضاي سبز اختصاص پيدا كرده

هاي مشابه قنات صورت گرفت كه با توجه به قرارگيري حوزه آبريز در شمال ها نيز بررسيدر خصوص مسيل

شرقي روستا از اين قسمت يك مسيل به سمت جنوب شرقي روستا مشاهده شد كه قسمتي از اين مسيل در 

باشد فاصله مناسب را دارا مي هاي آموزشيداخل محدوده طرح هادي روستاي تنگ چنار قرار دارد و تا كاربري

در نتيجه با توجه به استانداردهاي موجود در هنگام تهيه طرح روستاي مذكور در قسمت داخل محدوده، 

  ).6شكل ( توان نتيجه گرفته استانداردهاي حريم در طرح هادي روستا به خوبي رعايت شده استمي
  

  هاها و مسيلحرايم رودخانه. 6جدول 
  s3 m/ آبدهي  حريم از طرفين

  متر 15بيش از   متر از طرفين 15تا  12

  متر 15تا  10  متر از طرفين 12تا  8

  متر 10تا  5  متر از طرفين 8تا  6

  متر 5تا  3  متر از طرفين 6تا  4

  s 3 M 2/ ليتر تا 150  متر از طرفين 2تا  1

  1397مأخذ: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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  رتنگ چنا يدر طرح هادي روستا م مسيل و قنات استانداردحرينقشه . 6شكل 

  

  . حريم گسل6-3-3

اي به آن شود گسل و حريم آن يابي فيزيكي توسعه روستايي توجه ويژهترين عواملي كه بايد در مكاناز مهم

شدن  باشد كه باعث شديدهاي گسله و نقاط با خاك نرم ميوساز، مكانهاي ساختترين مكاناست. خطرناك

شوند بنابراين تا حد امكان بايد از اين قبيل مناطق جهت احداث مناطق مسكوني و ساختماني هاي زمين ميلرزه

پذير در جهت كاهش اجتناب شود يا ساختمان با تراكم كه در آنجا احداث گردد بنابراين در مناطق آسيب

بر اساس استانداردها و مطالعات طرح  ...وسازها بروي گسل اجتناب كردبايست از ساختوسازها ميساخت

كالبد ملي كه توسط معاونت معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و بر اساس شناسايي 

هاي با خطر پايين، نسبتاً پايين، كل كشور به پهنه هاي لرزه زا و برآورد حداكثر توان لرزه زايي،سرچشمه

  باشد؛ها به شرح ذيل ميندي گرديده است كه حريم آنبمتوسط، نسبتاً باال و باال پهنه

 متري= خطرپذيري نسبي زياد 200حريم با فاصله 
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 متري = خطرپذيري نسبي متوسط 400حريم با فاصله 

  ).1397متري= خطرپذيري نسبي كم (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،  600حريم با فاصله 

اي با وسازهاي روستاي تنگ چنار در پهنهد بافت كالبدي و ساختهاي به عمل آمده، محدوبا توجه بررسي

شود پايين قرار گرفته است بطوريكه اين پديده براي روستاي مذكور، به عنوان خطري جدي محسوب نمي خطر

كه اين نكته در تهيه طرح هادي روستا نيز به خوبي مورد استفاده قرار گرفته است با اين حال رعايت آيين نامه 

ها آموزشي در برابر خطر زمين لرزه در روستاي مذكور ضروري ها مخصوصاً ساختمانراحي ساختمانط

شكل ( هاي آموزشي با مشكلي رو به رو نيستپذيري كاربريبنابراين از لحاظ اين معيار نيز تحقق باشد؛مي

7.(  

  

  
  رتنگ چنا يدر طرح هادي روستا حريم گسل استانداردنقشه  .7شكل 
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  گيري و پيشنهاداتتيجه. ن7

 با روستايي هادي هايطرح در آموزشي هايكاربري يابيمكان پذيريتحقق ميزان ارزيابي دنبال به اين تحقيق

 طرح هادي داراي روستاهاي بين در آمده عمل به هايبررسي طبق. بوده است )GIS( هايمدل از گيريبهره

 و كالبدي محدوده و بافت گستردگي ميزان ساكن، خانوار و جمعيت قبيل، از داليلي اساس بر يزد استان

 طرح، تصويب زمان از نيمي گذشت وسازها،ساخت تراكم ها،كاربري قرارگيري نحوه روستا، فيزيكي

 به 1389 سال در كه چنار تنگ روستايي مجموعه...  و طرح تهيه در جغرافيايي اطالعات سيستم كارگيريبه

 هاي تحقيق، بر اساسگرديد. طبق يافته انتخاب كار ادامه جهت مطالعاتي نمونه نعنوا به است رسيده تصويب

طبق مدل كيفي همسايگي،  GIS) افزارنرم توسط پردازش(تحليلي  و) ميداني( محيطي آمده عمل به هايبررسي

 به بتنس چنار تنگ روستاي طرح هادي پيشنهادي هايكاربري ساير با آموزشي پيشنهادي كاربري سازگاري

 كاربري اطراف هايكاربري از درصد 95,8 كه طوريبه است سازگار نسبتاً وضعيت در روستا موجود واقعيت

پذيري اين كاربري طبق مدل همسايگي اند در نتيجه وضعيت تحققسازگار قرارگرفته نسبتاً حالت در آموزشي

  مطلوب بوده است.

 500بايست عماري، شعاع دسترسي كاربري آموزشي ميطبق ضوابط و معيارهاي شوراي عالي شهرسازي و م 

) با  GISافزار هاي به عمل آمده محيطي (ميداني) و تحليلي (پردازش توسط نرممتر مربع باشد. طبق بررسي

هاي آموزشي پيشنهادي توان گفت كه شعاع عملكردي كاربريمدل همجواري و تعيين شعاع عملكردي، مي

متر شعاع عملكردي، وضعيت مطلوبي  600روستا با در نظر گرفتن استانداردها با طرح هادي نسبت به واقعيت 

پذيري اين كاربري طبق مدل ها صفر بوده است در نتيجه وضعيت تحققدارد زيرا درصد همپوشاني آن

  همجواري و تعيين شعاع عملكردي مطلوب بوده است.

ي كاربري آموزشي طبق استاندارهاي طرح هادي پذيرسومين مدل كيفي بررسي شده براي بررسي ميزان تحقق

 بين راه كه اينكه دليل باشد بهروستاي تنگ چنار نسبت به واقعيت موجود، مدل تحليل شبكه و مدل حريم مي

 اراضي از چنار تنگ روستايي محدوده در ارتباطي محور حريم نمايدمي عبور روستا داخل از اجباراً شهري

 روستاي در اصلي راه حريم ،5 شكل طبق كه باشدمي محور از متر 5/52 فاصله تا راه بدنه نهايي حد بينواقع

 كاربري فقط چنار تنگ روستاي طرح هادي كه دهدمي نشان هايافته. است گرديده رعايت خوبي به چنار تنگ

 اربريك اين كه است شده بينيپيش مربع متر 5/6688 مساحت با سطحي اي،حرفه و فني هنرستان آموزشي

  .ندارد وجود مشكلي طرح اجراي و پذيريتحقق لحاظ از و دارد قرار راه مصوب حريم از خارج
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هاي هاي هيدرولوژي، بررسي نقشههاي به عمل آمده بر اساس مطالعات محيطي، بررسي نقشهطبق بررسي

كور از داخل آموزشي در محدوده روستاي تنگ چنار يك رشته قنات وجود دارد قسمتي از قنات مذ ...هوايي و 

موجود عبور كرده است كه در طرح هادي اين قسمت جهت جلوگيري از تعرض به بستر قنات، به كاربري 

  همسنج خود يعني فضاي سبز اختصاص پيدا كرده است.

 شمال در آبريز حوزه قرارگيري به توجه با كه گرفت صورت قنات مشابه هايبررسي نيز هامسيل خصوص در

 در مسيل اين از قسمتي كه شد مشاهده روستا شرقي جنوب سمت به مسيل يك قسمت اين از روستا شرقي

باشد. مي دارا را مناسب فاصله آموزشي هايكاربري تا و دارد قرار چنار تنگ روستاي طرح هادي محدوده داخل

 با ايپهنه در چنار تنگ روستاي وسازهايساخت و كالبدي بافت محدود آمده، عمل به هايبررسي توجه با

 شودنمي محسوب جدي خطري عنوان به مذكور، روستاي براي پديده اين بطوريكه است گرفته قرار پايين خطر

 نامه آيين رعايت حال اين با است گرفته قرار استفاده مورد خوبي به نيز روستا طرح هادي تهيه در نكته اين كه

 ضروري مذكور روستاي در لرزه زمين خطر برابر در آموزشي هاساختمان مخصوصاً هاساختمان طراحي

  نيست. رو به رو مشكلي با آموزشي هايكاربري پذيريتحقق نيز معيار اين لحاظ از بنابراين باشد؛مي

هاي آموزشي در روستاي يابي كاربريهاي متفاوت كه نشان از مناسب بوده مكانبنابراين با توجه به بررسي مدل

ها آموزشي موجود، ها تحقق نيافته است و فقط در برخي از كاربرين اين كاربريتنگ چنار دارد همچنا

هاي مد نظر در طرح هادي تنگ درصد كاربري 10نوسازي و تعمير صورت گرفته است كه اين مقدار كمتر از 

 و يزد و مهريز شهر به ساكنان مهاجرت به توانمي آن داليل ترينمهم از ترين كهباشد كه از مهمچنار مي

رو در جهت از اين .نمود اشاره عمراني هابودجه و اعتبارات رديف كمبود همچنين و محصلين جمعيت كاهش

هاي آموزشي در سطح روستاي تنگ چنار پيشنهادات بهبود وضعيت و كمك به ترويج و توسعه عمراني مكان

  گرددزير مطرح مي

مات رده محله و ناحيه به منظور كاهش سفرهاي هاي آموزشي و سازگار با خدتقويت و توسعه كاربري �

  روستايي و همچنين دسترسي مناسب به خدمات، در مقياس محالت روستاي تنگ چنار؛

مراتب رعايت اصول شهرسازي و معماري از نظر دسترسي، ظرفيت و سازگاري، شعاع عملكردي، سلسله �

  اي مور مطالعه؛هاي آموزشي در طرح هادي روستيابي كاربريو مركزيت در مكان

رساني بهتر به توزيع خدمات آموزشي در سطح روستاي تنگ چنار، جهت كاهش آمد و شد و خدمات �

  شهروندان در جهت كاهش مهاجرت به شهر مهريز و يزد؛



  متوسلي                      

264 

 

يابي كارگيري سامانه اطالعات جغرافيايي در مكانها و تجهيزات جديد بخصوص توسعه بهتوسعه فناوري �

 ستا مخصوصاً كاربري آموزشي.هاي هادي روكاربري

  منابع فارسي

 بهينه تخصيص ،)1397( سهيلرضايي،  و مجتبي نشلي، اصغرزاده كريمي، محمد، ابراهيم،، ابراهيمي −

 و همايش پنجمين و بيست روستايي، طرح هادي پارامترهاي به توجه با روستا سطح در اراضي كاربري

 برداري نقشه سازمان تهران، مكان، اطالعات فناوري ندسيمه كنفرانس سومين و ژئوماتيك ملي نمايشگاه

  .19-1طوسي، ص  نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه كشور،

 كاربري معيارهاي پذيريتحقق ميزان ارزياتي ،)1395( حسينمقدم،  دوستي و مريم، زاده احمدي −

 كنفرانس سومين ،)آب دشت دهستان كشكوئيه روستاي موردي مطالعه( روستايي هادي هايطرح در اراضي

 انجمن تهران، ايران، شهرسازي و معماري ريزيبرنامه و جغرافيا علوم در نوين هاي افق پژوهشي علمي

  .17-1، ص بنيادين فنون و علوم ترويج و توسعه

 اراضي كاربري پذيريتحقق ميزان ارزيابي )1395( مجيد، حضرتي و شادعلي ،توحيدلو موسي،، اعظمي −

ص  )22( 6 فضا جغرافيايي آمايش مجله ،)زنجان شهرستان: موردي مطالعه( روستايي هاديطرح  اجراي در

31-49.  

 سكونتگاه پايداري در طرح هادي عملكرد )، بررسي1398( زهرا، محمدي و ابراهيم خليفه بهرام، ايماني −

 ايران، رافياييجغ انجمن كنگره چهاردهمين ،)البرز شهرستان ورس، روستاي: موردي مطالعه( روستايي هاي

  .16-1ايران، ص  جغرافيايي انجمن تهران،

 كزامر گزينينمكا ساماندهي و سيربر) 1397( پريا، عابديني و زفرنا، رپو سعبا، علي، پناهي −

، تبريز داريشهر 4 منطقه: رديمو مطالعه ،فيايياجغر تطالعاا سيستم از دهستفاا با ييابتدا شيزموآ

 مسلسل رهشما /هشتم لسا نگلستا هنشگادا هشيوپژ -علمي نامهفصل ،فضا فيايياجغر مايشآ مجله

  .34-21، ص ربها /هفتم و بيست

 يابيمكان در آن نقش و شهري اراضي كاربري سازگاري ميزان بررسي) 1396( احمد، عليزاده حاج −

)، فصلنامه علمي و پژوهشي معماري شهر اردبيل سبالن شهرك موردي نمونه( شهري هايكاربري

  .84-71، سال پنجم، شماره ششم، صص پايدار
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 شيزموآ يفضاها گزينينمكا يابيارز) 1393( بيوا، فيومعر بايزيد و شريفي، تعليابر، رخاكپو −

 تمطالعا فصلنامه، )شنويها شهر: رديمو مطالعه) (GIS( فيايياجغر تطالعاا سيستم از دهستفاا با

  .31-11 تفحاص ،1393 ربها ،پنجم ي رهشما دوم، لسا ي،شهر ييزربرنامه

 جذب و توليد فضايي )، تحليل1398( رحيم محمد، رهنما و محمد ،شكوهي اجزاء محسن،، رستگار −

  .)30( 9 اي منطقه -شهري آمايش و جغرافيا فصلنامه مشهد، شهركالن در آموزشي هايكاربري سفر

 توجه با وسفرد شهر جامع طرح آموزشي كاربري هايسرانه )، ارزيابي1398( زهرا، دهكردي روحي −

 محيط و شهري مديريت معماري، عمران، در نوين پژوهشهاي المللي بين كنفرانس چهارمين آن، سني هرم به

 نوآوري و خالقيت توسعه مركز و ها شهرداري همياري سازمان– كاربردي علمي جامع دانشگاه كرج، زيست،

  .4-1، ص نوين علوم

 ابتدايي آموزشي فضاهاي گزيني مكان ارزيابي ،)1395( سالمي، مهدي، سياحي زهرا، جوزي سيدعلي −

 /هشتم سال شهري مديريت مطالعات فصلنامه كارون، شهرستان: موردي مطالعه ahpو  Gis استفاده با

  .1395 زمستان /هشتم و بيستم شماره

 از دهستفاا با شيزموآ كزامر سيبشناسيآ) 1396( يمهد، ادهعليز و نعيم ،مياكرا ،علي ،نشجاعيا −

 نامه ، فصل)ازهوا شهر 4 منطقه ييابتدا مقطع ارسمد :رديمو مطالعه( فيايياجغر تطالعاا مسيست

  .77-59، ص 29رهشما ،هشتم دوره س،گرزا ازندا چشم يشهر ييزر برنامه و فيااجغر

 مدل از استفاده با شيراز شهر آموزشي مراكز يابيمكان)، 1396( ببراز كريميو  علي، الديني شمس −

 محيطي مطالعات)، شيراز شهر دبيرستانهاي: موردي مطالعه( AHP با آن تلفيق و هاصشاخ همپوشاني

  .93-83، ص 1396 پاييز /ششم سال /ويكم بيست شماره حصار هفت

) قوانين و مقررات كاربري اراضي شهري، وزرات 1397( ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي −

  راه و شهرسازي.

 اثرات ارزيابي و )، تحليل1398( علي، طاهري و محمدعلي ،يروزيف ،مجيد، گودرزي سعيد،، ملكي −

 روستاي: موردي مطالعه( روستايي زندگي كيفيت محيطي و فضايي-كالبدي ابعاد در طرح هادي اجراي

  .)4( 1 انساني روابط و جغرافيا فصلنامه ،)باغملك شهرستان وسطي، ميداوود

چنار، مهندسين  ) طرح هادي روستاي تنگ1389(معاونت عمران روستايي بنياد مسكن استان يزد  −

  مشاور چشم انداز شهر و آبادي.
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 تغييرات بررسي ،)1395( عليرضا سرگلزايي و لقا فرخ ،بهادري، طاهره، رئيسي نرگس،، سرشت نيك −

 ،)مشهد شهرستان آباد كوشك روستاي موردي مطالعه( روستايي هادي هايطرح اجراي از بعد اراضي كاربري

 ايران، شهرسازي و معماري ريزيبرنامه و جغرافيا علوم در نوين هاي افق پژوهشي علمي نفرانسك سومين

  .25-1، ص بنيادين فنون و علوم ترويج و توسعه انجمن تهران،

 نلرستا نستاا دورود شهر در شيزموآ يهايبرركا يابينمكا يابي) ارز1394د (سجا ،نگد دره ارينامد −

 ، ص1394 نمستاز ،33 رهشما ،همد لسا ،نسانيا يهاهسكونتگا ييزربرنامه تمطالعا، 1393 -94 لسا طي

25-37.  

 اراضي كاربري تغيير در موثر عوامل بررسي ،)1395زاده ( صادق اهللا ذبيح و عسكر علي، راد وحيدي −

 معماري ريزي،برنامه و جغرافيا علوم در پايدار توسعه ملي كنفرانس چهارمين روستايي، هادي هايطرح در

  .15-1پايدار، ص  توسعه به دستيابي راهكارهاي مركز اروند، مهر عالي آموزش موسسه تهران، شهرسازي، و

  )، آئين نامه معابر درون و برون شهري و ميزان حرايم آنها، سازمان برنامه و بودجه.1381هيئت وزيران ( −
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