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پایه و اصلی دانش  اربری زمین شهری ، جزو مفاهیم ک: چکیده

به اندازه  و می باشد شکل گیری آن  شهرسازی و در واقع شالوده 

اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای ای 

  امروزه با. می دانند برنامه ریزی شهری  با   هم ترازپیشرفته آن را 

در پراکنش  روزافزون شهرها و عدم تعادل توسعه یبه  توجه 

کاربری هـا، سـاماندهی کـاربری اراضـی شهری از اهمیت بسیار 

ربری اراضی شهری و چگـونگی توزیـع کا. می باشدزیادی برخوردار 

 مکـانی آنهـا، یکی از مهمترین کارکردها به منظور -فضـایی

در ایران به موجب قوانین  .می باشداستفادة بهینه از فضای شهری 

توسعه ی شهری تهیه می  طرحو مصوبات مربوطه برای شهرها 

امه ـی بـر نظریـه سـنتی برنشود. شیوه ی تهیه این طرح ها مبتن

طرح های جامع( است و در آن ها به صورت کامل و  )الگویریزی

به نقشه هایی  در قالب  قطعی وضعیت کاربری مجاز زمین،

در این پژوهش به بررسی وضعیت کاربری  .کشیده می شودتصویر

سرانه های کاربری اراضی شهری و مقایسه مقدار اراضی شهری، 

یافته های   هان پرداخته ایم.سرانه کاربری اراضی محله جویباره اصف

پژوهش نشان می دهد دربرخی ازکاربری ها همانند: بهداشت 

تجهیزات شهری درمحله جویباره  و  ودرمان، ورزشی و تاسیسات

 کمبود وجود دارد.

برنامه ریزی شهری، کاربری اراضی، تحلیل وارزیابی،  واژگان کلیدی:

 سرانه ، جویباره
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                                                                                                                                  مقدمه

ز دهه های نخست قـرن نـوزدهم، در واکـنش بـه مشـکالت شهرنشـینی، برنامـه ریـزی در چـارچوب مبـانی ا           

برنامه ریزان وابسته به این جریان فکری برای حل مشکالت و چالش ها؛ در  (.248: 1،1811)بیورگاردگرفت پوزیتیویسـم شـکل

مهمترین سند تولیدی در این الگو،  .)2،289:1518اسکانمعتقد شدند)« تفصیلی-جامع»نهایت به تهیه طرح هـایی با الگوی 

برنامه ریزی از آن جهت که به تولید نقشه تفصیلی توسـعه آتـی شـهر است که یك گزارش آن را توجیه می کند. این روش 

یك سند روشن و قابل فهم بـرای همـه منجـر می شود در کشورهای مختلف مورد استقبال و توجه قرار گرفـت)نوریـان، و 

. اردکانی به دنبال تغییر و دگرگـونی در اوضـاع اجتمـاعی و ( 182و 128و 118، 82،1811و ویلسـون21:1889شـریف ، 

به بعد رشـد سریعی داشته  1888ن و همچنین تحوالت صنعتی و گسترش خدمات، شهرهای ایران نیز از دهة اقتصادی جها

است. در ایـران گرچـه رشـد و توسـعة شهری با تأخیر شروع شد اما با همان مشکالتی روبـه روست که کشورهای غربی با آن 

بـه بعـد در کشور و ناهنجاری های ناشی از نظام شهرنشـینی،  1848درگیر بوده اند، نمود مسائل و مشکالت شـهری از دهـه 

بـه سلسله اقداماتی در چـارچوب برنامـه ریـزی شـهری منجر گردید که الگوهای طرح های شـهری سـرلوحة این برنامه ریزی 

ـة آن از سـوی (. گسترش شهرنشینی و افزایش نیاز به زمین از یـك سـو و محـدودیت عرض 52: 1818هاست ) رهنمایی،

دیگـر، سـبب گردیده کـه در شـهرهای امـروزی، موضـوع نحـوه و میزان استفاده از زمین بـه چالشـی اساسـی در عرصـة 

زمین، محور  ونگی مدیریتفاده از زمـین و چگتعه تبدیل گردد. مباحث اسال توسجهان و در کشورهای در حشهرسـازی 

اده و لذا برنامه ریزی کاربری زمین و ضوابط کاربری های شهری بـه یکـی از ارکـان تشکیل دا روزی رازی اممهمی از شهرس

 استفاده برای مختلف پیشنهادهای را زمین کاربری گروهی(.  8: 1888اصـلی برنامـه ریزی شهری بدل گردیده است)رهنمایی،

 آن زنی ردیگ یگروه.اند کرده فتعری شود، می نزمی از انسان توسط که ای استفاده را آن ر،دیگ یبرخ و هدانست زمـین سطح از

ساماندهی و (. 15: 4،1555بست)کنند می تعریف، باشد ارتباط در زمین با مستقیماً فعالیت آن که درزمین انانس تفعالی را

خلق فضای مناسب با عملکرد های مختلف جهت دسترسی بهینه ی شهروندان که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند هدف 

شترك اغلب طرح های توسعه و عمران شهری است . بر مبنای این هدف طرح تفصیلی شهری به منظور انجام برنامه های م

طرح های توسعه شهری در واقع تبلور فضایی برنامه ریزی (. 85: 1885شیعه، )اجرایی تصویب شده این طرح صورت می پذیرد 

نترل محدوده ، برنامه ریزی کاربری و تعیین جهات توسعه شهر است و شده است وجود این طرح ها ، صحه گذاشتن بر لزوم ک
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کارکرد آن ها ساماندهی فضایی شهر ها و انتظام بخشیدن و هماهنگ کردن توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی 

 تقریباًاسی است. مهم و اس بسبار زمین درکاربری 9اییجغرافی اتاطالع مسیست کاربردهای(. 189:  1818رهنما ،  )شهرهاست 

 سیستم و ریزی برنامه  اطالعات های سیستم کامپیوتری، های مدل کارگیری به و توسعه به ریزان برنامه ،1598 دهة اواخر از

 (.118: 6،1558)کالسترمنندبخش ودبهب را ودخ رآییکا یلهوس بدین ات کردند داماق ریگی تصمیم حمایتی های

 پژوهش ضرورت اهمیت و

 ی شهری جزو مفاهیم پایـه در دانـش شهرسازی است و اهمیت آن بـه گونـه ای اسـت کـه برخی از صاحبکاربری اراض

 -کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضـایی .(1: 1816نظران آن را مساوی برنامه ریزی شهری می دانند)دلیر و ملکی،

بهینه از فضای شـهری اسـت. بـه طـور کلـی، تعریف کاربری  مکانی آنهـا، یکـی از مهمتـرین کارکردهـا بـه منظـور ةاستفاد

مای یمین، ارتفاع، اندازه و سه زتراکم هر کاربری بر روی هـر قطع استفاده از زمین، زمین، مشخص کنندة انـواع گونـاگون

(.  8: 1811،هر محله است)رضویان ی درتای تجاری، مسکونی، بهداشاربری هن ها، چگونگی ترکیـب و تـداخل کماتساخ

فضایی فعالیت های شهری بر اسـاس خواسـت هـا و نیازهای   -برنامـه ریـزی کـاربری اراضـی شـهری، سـاماندهی مکـانی

(. در واقع، هستة اصلی و عملی برنامه ریزی شهری، برنامـه ریزی کاربری زمین  18: 1881جامعه شـهری اسـت )سـعیدنیا،

ه راهنمایی بـرای جهـت دادن بـه زی عملکـردی جـای می گیرد، بلکدر طبق برنامه ریاست که نه تنها به طور مناسبی 

زیاد و  د گسترش فضاییی ایران بـا مشـکالت زیادی مانن(. امروزه شهرها 169: 1811توسـعة شـهری مـی باشد)سیف الدینی،

محیطی دست به  -لودگی های زیست ت، نابودی زمین های کشاورزی، کمبود خدمات زیربنایی و آافزایش بی رویة جمعی

 (. 292: 1812 اط دارد )شکویی،مین و کاربری های مختلف آن ارتبگریبان بوده که همگی با ز

 پیشینه پژوهش

گانه اصفهان بااستفاده ازروش  14بررسی کاربری اراضی شهری مناطق "( در مقاله ای باعنوان1811همکاران ) عبدالهی و      

 گانه اصفهان راموردمقایسه قرارداده اند. مختاری و14کاربری اراضی مناطق  "GISبااستفاده ازنرم افزار LQIمقایسه ای ومدل 

 تفریحی مناطق شهری اصفهان و -برنامه ریزی کاربری اراضی فرهنگی"عنوان ( در مقاله ای با1815همکاران)

اصفهان از نظر میزان  ین مناطق یازده گانه شهربه این نتیجه رسیده اند که از یك سو ب "درتعادل بخشی منطقه ایICTنقش

 سطح و سرانه ی کاربری ها اختالف قابل مالحظه ای وجود دارد و از سوی دیگر این اختالف بین مناطق به صورت خرد و شهر

اصفهان به عنوان مرجع از شدت بیشتری برخوردار است. ولیکن در خصوص کاربری اراضی محله جویباره اصفهان پژوهشی 

. صورت نگرفته است. در ادامه به برخی ازتحقیقات صورت گرفته در زمینه کاربری اراضی در دیگر مناطق کشور می پردازیم.

بـه ایـن  "ریـزی کـاربری اراضـی شـهری مورد: شهر مشهد نقد و تحلیل برنامـه" :در رسالة دکتری خود با عنوانصابری فر 
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وسعت هر منطقه توزیع نشده و مدلهای  شهر مشهد بر اسـاس میـزان جمعیـت وها در  نتیجـه رسـیده اسـت کـه کاربری

دارند و با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصـادی،  جاذبـه، الری و فاصـلة اقلیدسـی تنهـا بخشـی از واقعیـات را بیـان می

مهــدی زاده در  (.1881صابری فر،)های مورد بررسی را تشریح نماین اجتماعی و جمعیتی و غیره قادر نیستند همة جنبه

به این نتیجه رسیده است که روشـها و  "ریـزی کـاربری اراضی تحول دیدگاهها و روشـها در برنامـه"ای بــا عنــوان  مقالــه

)مهدی فنـون جـاری در طرحهـای شـهری ایـران بسـیار نـاقص و ناکارآمد بوده، به اصالح و بازنگری جدی نیاز دارند

بـه بررسـی وضع "برنامـه ریزی کاربری اراضـی شـهری )مینـاب( "ای بـا عنـوان:  در مقاله (1811اری) زی(. 1885زاده،

ها دارای کمبودهایی هستند و  ها از نظر کمی و کیفی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بعضی از کاربری موجود کاربری

شهر بـا کمبـود زمـین روبه رو خواهد شد و با توجه به  ،1858معیت در افق کند کـه بـا توجـه بـه افزایش ج پیشنهاد می

ابراهیمی  . وجود فضاهای خالی در درون شهر و پراکنـدگی شـهری، در راسـتای عـدم گسترش فیزیکی شهر کوشش شود

نتیجه رسیده است که به این  "براراضی شهری تاکید بررسی تحقق طرح تفضیلی مبارکه با"( در مقاله ای باعنوان1851)

( در مقاله ای 1852ابراهیمی) پورافتخاری  و کاربری های شهرمبارکه به صورت نسبی محقق شده اند. بسیاری از

ها در فاصله تهیه  اینگونه نتیجه گرفته اند که همه ِ کاربری "ارزیابی موفقیت برنامه ریزی کاربری اراضی شهراندیمشك"باعنوان

بررسی تحقق "( در مقاله ای باعنوان1858ری طرح تفضیلی افزایش یافته است. هادیان وابراهیمی)طرح تفضیلی وطرح بازنگ

به این نتجه رسیده اند که تهیه طرح هادی غیرواقع  "طرح هادی شهرکلیشاد و سودرجان با تاکید برکاربری اراضی شهری

پیش بینی شده برای آن،دست اندازی وسیع به  بینانه بوده است وتاکید برا اجرای این طرح در شرایط عدم تحقق جمعیت

نقش عوامل جغرافیایی در توسعة  "در پایان نامـه خـود بـا عنـوان (1814موسوی) اراضی کشاورزی را سبب شده است. 

و به این نتیجه رسیده است که: شهر ایـذه بـه طــور شــعاعی توســعه پیــدا کــرده اســت  "کالبـدی و فیزیکـی شهر ایذه

 هعوامــل جغرافیایی)انسانی و طبیعی( در توسـعة کالبـدی شـهر نقش موثری داشته اند. همچنین، بهترین جهـت بـرای توسع

شهر را قسمت های غربی شهر عنـوان کـرده ودر نهایت عملکرد طرح جـامع را در هـدایت توسـعه فیزیکی شهر مثبت ارزیابی 

برنامه ریزی کاربری اراضی شهر مریوان، با استفاده از سیستم اطالعات "خود با عنوان در پایان نامه ( 1818گر)اخ .کرده است

به این نتیجه رسیده است که در محالت دوازده گانه شهر مریوان هیچ کدام از کـاربری ها از توزیع و اسـتقرار  "جغرافیایی

ی پـایین تـر از سطح استاندارد برخوردار هستند و از مـوزون و مناسـبی برخـوردار نیستند و اکثر کاربری ها از سـرانه هـای

  .پراکنش فضـایی متعادلی برخورداراند

 اهداف پژوهش 

        شناخت و مطالعه وضع موجـود کـاربری هـا در سطح شهر و بررسی سرانه و تراکم هر یك از آنها؛ -

 .ها نارسایی ها و مشکالت هر یـك از کاربری پیش بینی نیازها با توجه به آینده نگری جمعیت و همچنین ارزیابی -
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 روش تحقیق  

 شهرمحله جویباره  ی کـاربری اراضـیت که بعد از بررسی های کمی و کیفی اسـتحلیلی و پیمایش -تحقیق توصیفی  روش   

کاربری های موجود  بر اساس کـار میـدانی، چگـونگی توزیـع و استقرار کاربری ها در شهر تحلیل گردیده و با مقایسه اصفهان

                    .به کاربری پیشنهادی شهرشده است بـا اسـتانداردها و سـرانه هـا بـه لحاظ کمی و کیفی و کمبود کاربری های موجود اقدام

 پژوهش  قلمرو محدوده و

خود اختصاص داده است.  درصد از مساحت کل کشور را به 29/6کیلومتر مربع، حدود 186185اصفهان با مساحت             

دقیقه  82درجه و 99دقیقه  تا  86درجه و45دقیقه عرض شمالی  و 88درجه و 84دقیقه  تا  42درجه و88این استان بین 

ثانیه شرقی  48دقیقه و 85درجه و 91طول شرقی در ایران مرکزی قرار دارد، در حالی که شهر اصفهان با طول جغرافیایی 

شهر اصفهان  .ومشهد سومین شهر بزرگ ایران است ثانیه شمالی بعد از تهران88دقیقه و 81ودرجه  82وعرض جغرافیایی 

 جمعیتی و هکتار 88 درحدود مساحتی باکه  اصفهان قرار دارد. 8در منطقه اصفهان جویباره محلهمنطقه می باشد . 19دارای 

 بیان وجوباره جویباره اسم دو با جویباره را محله ن،اصفها ساکنان(. 12: 1858)آمار نامه اصفهان،.باشد می نفر 2449 درحدود

 حصار و رو با از که است داشته آبی وجود جوی ال احتما و بوده ارتباط در آب نهر جاری شدن با جویباره تسمیه وجه. کنند می

 محله (.12:  1891 ،انصاری) است گردیده تبدیل به جوباره زمان مرور و استعمال کثرت اثر بر جویباره. گذشته است می شهر

 این (. 18: 1844هنرفر،)رسد می عصر ساسانی به حداقل آن منشأ و اصفهان است شهر اولیه هسته ترین اصلی حقیقت در

 ، خود پیرامون جامعه فشار تحت تاریخ همیشه طول در اما ، نشین بوده یهودی خود تکوین  قرون نخستین در گرچه محله

 های ازبافت ای دوره هر در است توانسته جویباره محله نتیجه اینکه و شده جوامع دیگر فرهنگی عناصر به پذیرش مجبور

 اصفهان نشین شیعه عنوان محله به ها قرن که طوری به باشد؛ برخوردار ویژه ای فرهنگی کالبدی و اقتصادی – اجتماعی

  (.8: 1866 شفقی،) است بوده معروف
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 در ایران جویباره محله و 8 منطقه -اصفهانشهر موقعیت -1نقشه شماره                                        

 

 1854،نگارندهو GOOGLEسایت منبع:                                                

 

 تعاريف و مفاهیم 

 شهر -

متقابل بوده اجزای آن پیکر اجتمـاعی و زندة آن را  شهر همچون موجودی زنده است که همة عناصـر آن در رابطة،       

ه صورت خودکار تشکیل می دهند. در اینجا سیسـتم هماننـد موجود زنده ای عمل می کند که اگر اختاللی وارد آن شود، ب

 (.1811:6عمل کرده، نظـم جدیـدی را برقرار می کند)ربانی،

 شهری کاربری زمین -

                                                                     

                      

 

 

 

 

 

 
   

                                                                                                                                     

                                                                                    
 

                                                             

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 29-70، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

35 
 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 
 

و یا نحوه استفاده از اراضی ، عبارت از بررسی نوع استفاده از زمین به نسبت انواع فعالیت های مختلف  8کاربری اراضی         

تعاریف  1588در سال  1و شاو( دیکنسون 5: 1818 شیعه ، (باشد  اعم از بهداشتی ، درمانی ، مسکونی ، اداری و تجاری می

ساده از کاربری زمین ارائه داده اند ، آنها کاربری اراضی را فعالیتی می دانند که به یك مکان اختصاص داده شده باشد . 

طرف کردن نیازهایشان می  کاربری زمین را ظهور بهره برداری پویای انسان از منابع طبیعی جهت بر 1511در سال  5مالیگرو

نخست فعالیت های انسانی روی زمین که مستقیماً   :دو تعریف از کاربری اراضی ارائه کرده است 1551در سال  18داند. ونگیلز

همه این  آوردن برخی نیازهایشان می باشد.در ارتباط با زمین هستند و دوم ظهور مدیریت انسانی بر اکوسیستم ها به منظور بر

نحوه استفاده از زمین عبارتست از  .( 89:  1811رستگار ، د)ن و فعالیت های آنها مشترك هستنها در دو مفهوم زمی فعالیت

آن که بدانیم در وضع موجود ، پراکندگی انواع فعالیت های شهری ، مانند مسکونی ، درمانی ، راهها و معابر ، آموزشی و مانند 

ری سهم و نسبت هر یك از کاربری های زمین چقدر است و هر یك از فعالیت ها آن به چه صورتی است و از کل مساحت شه

در چه مساحتی و به چه صورتهایی در شهر پراکنده شده اند و رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه اندازه ای دارای یك ارتباط 

 (.128:  1811یعه ، )شمنطقی و کارا هستند

 شهری کاربری اراضی برنامه ریزی -

موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن بستر اصلی برنامه ریزی شهری محسوب می گردد . برنامه ریزی کاربری             

اراضی شهری عبارتست از ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس نیاز ها و خواست های مردم 

اراضی شهری را می توان مهم ترین ابزار و نیروی کاربردی دولت ها و  ( برنامه ریزی کاربری41:  1811زیاری ،  )شهری 

ر واقع برنامه ریزی کاربری (. د28: 1811رضویان ،)سازمان های مدیریت شهری برای اداره ی صحیح و منطقی شهرها دانست

 )هری سامان می بخشد . اراضی شهری مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه ش

 اراضی کاربری ریزی برنامه ، شهرها در سریع فضایی –امروزه در پی تحوالت کالبدی  ((188:  1819فرهودی و همکاران ، 

یه ی دو اصل ارزش های توسعه پایدار و اعتالی کیفیت زندگی ، در پی دستیای به اهدافی چون توزیع متعادل پا بر شهری

از تداخل کاربری های ناسازگار و تدوین معیارها و استانداردهای مناسب کاربری و ... است . استفاده  کاربری ها ، جلوگیری

صحیح و آماده سازی زمین هدف اصلی برنامه ریزی کاربری زمین است ، هر چند این برنامه ریزی اثرات اجتماعی و اقتصادی 

عاتی برنامه ریزی کاربری زمین است ، لیکن برنامه ریزی کاربری زمین نیز به دنبال دارد و عوامل اجتماعی و اقتصادی پایه اطال

، ابتدا به محیط فیزیکی مربوط شده و به مکان یابی فعالیت های صنعتی ، مسکونی ، ارتباطی و ... در ارتباط با یکدیگر می 

                                                   
7 land use 

8 Dickinson & Shaw 

9 Maligro 

10 Vingelz 
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ن شهری مجموعه ای از فعالیت ( به طور کلی می توان گفت که برنامه ریزی کاربری زمی 11:  1551،  11هاگ من )پردازد 

های هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور ، خواسته ها و نیازهای جوامع شهری را در استفاده از 

از صاحبنظران کاربری زمین، سه تعریـف از کاربری زمین  12چاپین (. 66:  1816حسین زاده دلیر ،  )زمین فراهم می آورد 

 :داده است شهری ارائه

کــاربری زمــین بــه معنــای پراکنــدگی فضــایی کارکردهای شـهری ماننـد مسـکونی، تجـاری، خـرده فروشی، تفریحی  -

 و غیره؛ 

  :این دو بخش عبارتند از .کاربری زمین به معنای چارچوبه ای دو بخشـی برای نمایش نواحی شهری -

هری بـه موسسات و فضاهای مـورد نیـاز آنـان )فعالیـت هـای درآمدزا، خرید و الگوی فعالیت مـردم در محـیط شـ -الف 

 اوقات فراغت(؛

 .تســهیالت و تجهیــزات فیزیکــی کــه بــرای استقرار فعالیت های یاد شـده در زمـین هـای شـهری ساخته می شوند -ب 

تم هـای ارزشی حاکم بر الگوهای و بخشی بـاال بـا سیسکارکردی چارچوبة د– کاربری زمین به معنای تنظیم روابط سـاختاری

 (.8: 1518پین،)چا مردم کارکردی و فعالیت -فضایی 

    مبانی نظری دیدگاهها و

 سابقه کاربری اراضی درجهان -

رح و حفظ حقوق مالکیت مطبه منظورنظارت دولت ها برنحوه استفاده از زمین  درغرب و مفهوم کاربری زمین ابتدا اصطالح و

توای ایـن مفهـوم روز بـه روز شد، ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقـه ای، ابعاد و مح

رفتة جهان، به زه کاربری زمین شـهری در نظام های پیشه امروبـه گونـه ای ک(. 81 : 1885دی زاده،وسیعتر شده است )مه

اولین  (.64: 1811رده است)زیاری، شـهری، جایگاه خاصی در همة طـرح ها پیـدا کـین هـای لحاظ استفادة بهینـه از زم

در کتاب  نظریه ای کـه در مـورد کـاربری اراضـی در مفهوم وسیع ارائه گردید، توسط دانشمندی به نـام وان تونن بود. وی

رض بـر ایـن بـود کـه در پرداخت. ف نریح آمطرح کرد و به تشاین موضوع را  1116رد در سال خود با عنوان ایالت منف

سـرزمینی کـه خصوصیات آن کامالً یکنواخت و همگن باشد، تحت شرایط ایده آل نقطة اصـلی و کـانونی شـهر در مرکـز قرار 

خواهد گرفت و بسـط شـهر بـه صـورت دوایـر متحدالمرکز بر گرد آن صورت می پذیرد . طبق نظریـه وان تونن رابطه 

میان نوع استفاده از زمـین و میزان فاصله از مرکز شهر وجود دارد؛ به طوری که به موازات فاصله گرفتن از مرکز مستقیمی 

رویکرد  (. 28.:1884شهر و تحت تأثیر عامل حمل و نقل محصول، الگـوی بهـره بـرداری از زمـین متفاوت است)بهفروز،

 49: 1811زی جدید، نخست در اروپـا و آمریکـا مطـرح گردید )رضویان، برنامهای به کاربری زمین، همراه با پیدایش شهر سا

هـای جامع در تبیین تئوری کاربری زمـین توسـط  تم بـه بعد بود که در کشـور آمریکـا نخسـتین کوشـشاز اوایل قرن بیس(. 
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با نگاهی  .ری و غیره انجام شدافـرادی، چون هومر هویت، ارنست برگس، رودریـك مکنـزی، چنسی هریس، ادوارد اولمن، فای

به روند تکامل تدریجی نظریـات ایـن افـراد مشخص میشود که هریك در تکامـل سـیر مطالعـات کاربری زمین نقش مهمی 

ز اوایــل دهــة ر آغاز، این اقدامات بیشتر جنبة حقوقی، مهندسی و اداری داشــت ولــی ا( د(.8: 1582چاپین،داشته انـد )

 .ریزی کاربری زمین به طور جدی شکل گرفت وم خـاص برنامهی استفاده از اراضی شـهری در مفهع چگونگوموض 1568

   سابقه کاربری اراضی درایران -

های تاریخی  هرها و سکونتگاهه ریزی خاصی بوده اند. بقایای شا، از ابتـدا دارای نظام و برنامسکونتگاههای اولیـه در کشور م

دارای مدیریت زمـین بـوده  نشان می دهد که در استفاده از زمین، نظم و قوانین خاصـی حـاکم بـوده اسـت و بـه نوعی آنها

کاربری اراضی نامیده نمی شده اند. اگر سابقة کاربری اراضی را با همین عنـوان و بـر مبنـای اصـول علمـی  هـر چنـد، انـد

ات در ایران بسیار کم و عمدتاً مربوط بـه زمـان تهیـه اولـین طرح های جامع ت کـه قـدمت ایـن مطالعد گفبررسی کنیم، بای

شروع گردید، تا حدود سـال  1888طرح های شهرسازی کـه در ایـران از اوایـل دهـة (.  88: 1886شهری می شود)هاشمی

زی مطرح بود و اولین طرح های جامع پـس از آن بیشتر به عنوان طرح های گذربندی و ساختمان سا 1848هـای دهـة 

این طرح ها که به پیروی از الگوهــای غربــی در ایــران شــکل گرفتــه بــود، در  (.52 :1818شـروع شده است)رهنما، 

پشتوانه های معمــاری بــومی و ســنتی ایــران بــه یکبــاره از هــم گسیختگی بزرگی را پدید آورد و بدون بهره گیـری از 

فرهنگی ایران و تنها بـا اتکـای بـه روش های بیگانه و اغلب توسط متخصصان و تحصیل کرده های کشور ایجاد شد که نحـوة 

رویـارویی بـا مسـایل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل هـای تنـدی در شـهرها شـده و بسـیاری از بافـت هـای 

اید مهمترین طرح کاربری (. ش 451: 1818ایران را نـابود کـرد)مشـهدی زاده دهاقانی، ارزشـمند معماری بومی و تاریخی

زمین شهری درایـران مربوط به برنامه ریزی کاربری اراضی در مناطق زلزلـه خیز شمال ایران است کـه توسـط بنیـاد مسـکن 

ح، عالوه بر در نظـر گـرفتن ویژگـی های تهیه شد. این طر 1888و بـه کمك مشاوران داخلی و خارجی در اوایل دهـة 

داشته و می تـوان گفت یکی از طرح  توجه اجتمـاعی، اقتصـادی شـهرهای زلزلـه خیـز، بـه ویژگی های طبیعی این مناطق

 (.1889 :84های نسبتاً موفق در ایران بوده کـه برای شـهرهای منجیـل، لوشـان و رودبـار تهیـه شـده است)بحرینی،
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 افته هاي

                        

 و محله جویباره 8در اصفهان، منطقه 1858سال مقایسه سرانه کاربری اراضی -1جدول شماره                 

انواع 

 کاربری

سرانه ایده 

 آل

سرانه 

متداول 

 درایران

سرانه منطقه  سرانه اصفهان

3 

سرانه محله 

 جویباره

 تفاضل

 -18 6/44 44 88/86 98 88-48 مسکونی

 1 46 42 9/28 22 29-28 معابر

 -8 1/7 4 81/2 18 12-8 فضای سبز

 2 2/1 24/0 85/8 9/8 2-1 پارکینگ

 -1 7/2 6/4 8/1 8 9 تجاری

 -- --- 4 4/1 2 2-1 اداری

 -- --- 4 9 4 6 صنعتی

بهداشتی 

 درمانی

29/1 1 4/1 4/1 8/0 88/8- 

 تفریحی،

 ورزشی

1 1 88/8 2/0 5/0 85/8- 

فرهنگی 

 مذهبی،

1 8 28/8 82/0 4 8 

تاسیسات 

 وتجهیزات

4 2 81/8 9/1 2/0 52/1- 

 -- 1/2 24/0 86/8 - - گردشگری

 9/2 8/2 4 15/8 9/1 2 خدماتی 

 1 2/4 48/0 5/1 2 9 آموزشی

 - 59.9 19.89 86 - - جمع کل

    1854،یافته های پژوهش و رندهمنبع: نگا                                                         
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و طبق تحلیل و بررسی صورت گرفته، انواع کاربری های محله جویباره اصفهان، مساحت و موقعیت  1با توجه به جدول شماره 

 و اصفهان بدین شرح می باشد: 8این کاربری ها درمنطقه 

 کاربری مسکونی

 محلهمتر مربع به ازای هـر ساکن  6/42سرانه ای معادل  متـر مربـع است که از 184582این کاربری در وضع موجود 

تا حدی مطلوب  محلهمربع است کاربری مسـکونی در ایـن  متر 98برخـوردار اسـت. با توجه به سـرانه اسـتاندارد مسکونی 

  .است

  آموزشی کاربری

مترمربع برای هر  8/2معادل  نه ایمتـر مربـع اسـت کـه سـرا 9851 محلهکل مساحت کـاربری آموزشـی در وضـع موجـود 

متر در نظرگرفته شده است  2که به ازای هرنفرساکن را شامل مـی شود. با توجه به استاندارد سرانه آموزشی  محلهساکن 

 مطلوب می باشد.

 اربری های خدماتیک

مترمربع است که از سرانه  28616ود مساحت این کاربری ها در وضـع موجبا توجه به تقسیم بنـدی کـاربری هـای خـدماتی، 

مترمربع در نظرگرفته شده  9/1خدامتی که برای هر نفرمترمربع برخوردار است. با توجه بـه سـرانه اسـتاندارد  1/8ای معادل 

 است مطلوب ارزیابی می شود.

 تجاری کاربری

اسـت بـا توجه به استاندارد سرانه  مترمربع 8/8مترمربع با سرانه ای درحدود  1188مساحت کاربری تجاری در وضع موجود  

  این کاربری نیز مطلوب می باشد. مترمربـع است 8این کاربری که 

 مذهبی فرهنگی و کاربری 

با توجه به این که سرانه  .مترمربع را شامل مـی شـود 4مترمربع است که سرانه ای معادل 8614کل مساحت کاربری مذهبی 

 این کاربری نیز مطلوب ارزیابی شده است.ع است، مترمرب 2اسـتاندارد ایـن کـاربری 

 ورزشیکاربری 

مترمربـع است. بنابراین، با توجه به استاندارد ایـن  9/8مترمربع با سرانه ای در حـدود  1181مسـاحت موجـود ایـن کـاربری 

ه جویباره دچار کمبود سرانه به نظر می رسددراین کاربری محلسـاکن شـهری اسـت. مترمربـع بـه ازای هر 9/2کـاربری کـه 

  می باشد.

 ) گردشگری(کاربری جهانگردی و پذیرایی

مترمربع است، بـا توجه به سرانه 1/8مترمربع با سرانه ای در حدود  8688مســاحت ایــن کــاربری در وضــع موجــود 

 شود.این کاربری نیز مطلوب ارزیابی می متر مربـع می باشد  2استاندارد این کاربری که 

 پارك و فضای سبزکاربری 
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 گیردبـا توجـه بـه اهمیت این کاربری به عنـوان نیـاز اصـلی شـهر بایـد تأمین فضای سبز بـرای شـهروندان در اولویـت قـرار 

مساحت پارك ها و فضای سبز  .ضروری است از اولویتهای هری در مقیاس های عملکردی مختلف،مکان یـابی فضـاهای سبز ش

مترمربـع است. با توجه به این که استاندارد متعادل این کاربری 1/8مترمربع با سرانه ای در حدود 18288حـدود  حله مایـن 

 بنظر کمبودی در زمینه این کاربری محسوس نمی باشد.مترمربع در نظر گرفته شده،  8در سطح شهرهای ایران 

 درمانی-کاربری بهداشتی

با توجه بـه ایـن کـه  .مترمربع برخـوردار اسـت1/8 بـع اسـت که از سرانه ای معادلمترمر 1685مساحت کاربری بهداشتی 

 در این زمینه دراین محله کمبود وجود دارد.مترمربع است،  2سـرانه اسـتاندارد بهداشـتی 

 کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری

تر مربع را به خود اختصاص داده است م 8/8 مترمربع است که سرانه ای معادل 98مساحت کل این کاربری در سـطح شـهر 

 مترمربع به ازای هر ساکن شهری اسـت. کمبـود بسیاری در این کاربری دیده مـی شـود. 4که با توجه به اسـتاندارد آن که 

 تاسیسات ودرمانی، بهداشتی خدمات کاربری زمینه در اصفهان، جویباره محله گرفته صورت های بررسی به باتوجه     

 نکات این بایدبه تفضیلی طرحهای ارزیابی در شهری مسئولین و باشد می فضا کمبود دچار اداری و ورزشی شهری، تجهیزاتو

 .باشند داشته ویژه توجه

 اصفهان 2واقع در منطقه  نقشه کاربری اراضی محله جویباره-2نقشه شماره                                     

 
 1854منبع: نگارنده و یافته های پژوهش،                                                 

 

 وضعیت کیفیت کاربری های مختلف محله جویباره اصفهان با استفاده از مدل کیفی

 استفاده از مدل کیفی نشان می دهد.را با  اصفهان جویباره محله مختلف های کاربری کیفیت وضعیت  شماره جدول
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 اصفهان  های مختلف محله جویباره وضعیت کیفیت کاربری- 2ول شماره جد                           

 کاربری

 مطلوبیت ظرفیت سازگاری

ارزيابی 

 درصد

کا مال ناسازگار
 

نسبتا ناسازگار
 

نسبتا سازگار
کا مال سازگار 
ب 
کا مال نامتناس

 

ب
نسبتا نامتناس

 

ب
نسبتا متناس

ب 
کا مال متناس

ب 
کا مال نامطلو

 

نسبتا ن
ب

امطلو
 

ب
نسبتا مطلو

ب 
کا مال مطلو

 

 مسکونی

 
  *    *    *  89 

 تجاری

 
 *    *     *  91 

 آموزشی

 
 *     *     * 89 

فضای 

 سبز
   *   *  *    66 

فرهنگی 

 و مذهبی
   *   *   *   89 

تاسیسات 

و 

 تجهیزات

 *      *  *   66 

کارگاه

 ی
 *    *    *   98 

حمل و 

 نقل
  *   *      * 89 

 معابر

 
 *     *   *   98 

 

 1854،و یافته های پژوهش منبع: نگارنده                                           

چهار کاربری مسکونی ،فرهنگی و   ت کاربری های مختلف محله جویباره(،ارزیابی کیفی) طبق اطالعات بدست آمده از جدول 

دارای باالترین رتبه می باشند و تقریبا در شرایط مناسب و  %89اتریس بررسی شده با مذهبی، حمل و نقل از نظر سه م

به ترتیب در سطح  %91و کاربری تجاری با  % 66مطلوبی قرار دارند. سپس کاربری های فضای سبز و با تاسیسات وتجهیزات  
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ریزان دارند. و در آخر کاربری معابروکارگاهی با  پایین تری قرار می گیرند که نیاز به رسیدگی و توجه بیشتری از سوی برنامه

وضعیت نامناسب تری نسبت به سایر کاربری ها دارد که محله مورد نظر در این زمینه نیاز به توجه و رسیدگی در زمینه  98%

 شهری دارد.های محیط کارگاهها، امنیت ، تجهیز وسایل و تعریض معابر ، احداث معابر جدید ، کف سازی  از سوی مسئوالن 

 :گیری نتیجه و بحث

 بالغ وجمعیتی هکتارمساحت 86 دارای محله این. است شده واقع اصفهان شهرداری سه منطقه در که اصفهان جویباره محله

 ساسانی عصر به حداقل آن منشأ و است اصفهان شهر اولیه هسته ترین اصلی حقیقت در جویباره محله. باشد نفرمی 2449بر

 همیشه تاریخ طول در اما ، بوده نشین یهودی خود تکوین  قرون نخستین در گرچه محله این(.  18: 1844هنرفر،)رسد می

 است توانسته جویباره محله اینکه نتیجه و شده جوامع دیگر فرهنگی عناصر پذیرش به مجبور ، خود پیرامون جامعه فشار تحت

 عنوان به ها قرن که طوری به باشد؛ برخوردار ای ویژه رهنگیف کالبدی و اقتصادی – اجتماعی های ازبافت ای دوره هر در

وضعیت کاربری های محله  به تحلیل و بررسیپژوهش حاضر  (.8: 1866 شفقی،) است بوده معروف اصفهان نشین شیعه محله

صفهان و تحلیل و با توجه به بررسی های انجام گرفته در این محله از شهر ا جویباره واقع در منطقه دو اصفهان می پردازد.

 6/42 معادل ای سرانه از موجود وضع در مسکونی کاربریارزیابی کاربری های اراضی جویباره، می توان به این نتیجه رسید که 

 مسـکونی کاربری است مترمربع 98 مسکونی اسـتاندارد سـرانه به توجه با. اسـت برخـوردار محله ساکن هـر ازای به مربع متر

 ساکن هر برای مترمربع 8/2 معادل ای سـرانه ،محله موجـود وضـع در آموزشی کاربری.است مطلوب حدی ات محله ایـن در

 می مطلوب است شده نظرگرفته در متر 2 هرنفرساکن ازای به که آموزشی سرانه استاندارد به توجه با. شود مـی شامل را محله

 سـرانه بـه توجه با. است برخوردار مترمربع 1/8 معادل ای سرانه زا خـدماتی، هـای کـاربری بنـدی تقسیم به توجه با .باشد

 ای سرانه با تجاری کاربری .شود می ارزیابی مطلوب است شده نظرگرفته در مترمربع 9/1نفر هر برای که خدامتی اسـتاندارد

. باشد می مطلوب نیز کاربری نای است مترمربـع 8 که کاربری این سرانه استاندارد به توجه بـا اسـت مترمربع 8/8 درحدود

 2 کـاربری ایـن اسـتاندارد سرانه که این به توجه با. شـود مـی شامل را مترمربع 4معادل ای سرانه ومذهبی فرهنگی  کاربری

 با بنابراین،. است مترمربـع 9/8 حـدود در ای سرانه با ورزشی کاربری.است شده ارزیابی مطلوب نیز کاربری این است، مترمربع

 محله کاربری دراین رسد می نظر به.اسـت شـهری هرسـاکن ازای بـه مترمربـع 2/9 کـه کـاربری ایـن استاندارد به توجه

 بـا است، مترمربع1/8 حدود در ای سرانه با(گردشگری) پذیرایی و جهانگردی کاربری. باشد می سرانه کمبود دچار جویباره

 می ارزیابی مطلوب نیز کاربری این باشد می مربـع متر 2 که کاربری این، سبز  فضای و پارك کاربری استاندارد سرانه به توجه

 قـرار اولویـت در شـهروندان بـرای سبز فضای تأمین بایـد شـهر اصـلی نیـاز عنـوان به کاربری این اهمیت بـه توجـه اب .شود

 سبز فضای و ها پارك. است ضروری اولویتهای از مختلف، عملکردی های مقیاس در شـهری سـبز فضـاهای یـابی مکان. گیرد

 8 ایران شهرهای سطح در کاربری این متعادل استاندارد که این به توجه با. است مترمربـع1/8حدود در ای سرانه با محله ایـن

 ای سرانه از درمانی-بهداشتی کاربری.باشد نمی محسوس کاربری این زمینه در کمبودی بنظر شده، گرفته نظر در مترمربع

 دراین زمینه این در است، مترمربع 2 بهداشـتی اسـتاندارد سـرانه کـه ایـن بـه توجه با. اسـت برخـوردار مترمربع1/8 معادل

 است داده اختصاص خود به را مربع متر 8/8 معادل ای سرانه که شهری تجهیزات و تأسیسات کاربری.دارد وجود کمبود محله
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 .شـود مـی دیده کاربری این در بسیاری کمبـود. اسـت شهری ساکن هر ازای به مترمربع 4 که آن اسـتاندارد به توجه با که

 تجهیزات و تاسیسات ودرمانی، بهداشتی خدمات کاربری زمینه در اصفهان، جویباره محله گرفته صورت های بررسی به باتوجه

 ویژه توجه نکات این بایدبه تفضیلی طرحهای ارزیابی در شهری مسئولین و باشد می فضا کمبود دچار اداری و ورزشی شهری،

نتایج حاصل از مدل کیفیت و استفاده از مدل کیفیت، جویباره کاربری های محله دیگری از در تحلیل و بررسی  .باشند داشته

 ماتریس سه نظر از نقل و حمل مذهبی، و ،فرهنگی مسکونی کاربری چهار کاربری ها در محله جویباره حاکی از آن است که

 فضای های کاربری سپس. دارند قرار مطلوبی و مناسب شرایط در تقریبا و باشند می رتبه باالترین دارای %89 با شده بررسی

 رسیدگی به نیاز که گیرند می قرار تری پایین سطح در ترتیب به %91 با تجاری کاربری و % 66  وتجهیزات تاسیسات با و سبز

 سایر به نسبت تری نامناسب وضعیت %98 با معابروکارگاهی کاربری آخر در و. دارند ریزان رنامهب سوی از بیشتری توجه و

 وسایل تجهیز ، امنیت کارگاهها، محیط های زمینه در رسیدگی و توجه به نیاز زمینه این در نظر مورد محله که دارد ها کاربری

  .دارد شهری والنمسئ سوی از  سازی کف ، جدید معابر احداث ، معابر تعریض و

 :  راهبردهاو یشنهاداتپ

، بهداشتی ودرمانیتوجه به افزایش برخی از کاربری هایی کـه در سطح شهر با کمبـود مواجـه اسـت ماننـد کـاربری  -

 و غیره؛ تاسیسات وتجهیزات شهریورزشی،

                                                                            .ها؛اراضی خالی و فاقد کـاربری بـه کاربری های رفاهی در جهت جبران کمبود اختصاص -

 توجه به نقش مردم و بخـش خصوصـی در عملیات شهرسازی؛ -

            وتفریحی؛ توجه ویژه به بافت تاریخی محله واحداث فضاهای گردشگری-

 

 مراجع:

 مجله «اربری اراضــی شــهری اردکان فارسارزیـابی کـ« 1819 ،یانمجیر اردک ،اابـراهیم زاده، عیسـی و عبدالرض ،

 .8مارهجغرافیا و توسعه، ش

 ، بررسی تحقق طرح تفضیلی مبارکه باتاکیدبرکاربری اراضی شهری،مجموعه مقاالت ششمین 1851ابراهیمی،مهدی ،

 .1851هفته پژوهش دانشگاه پیام نوراستان اصفهان، آذرماه 

 بررسی تحقق طرح هادی شهرکلیشادوسودرجان 1852یان زرکش، امیرحسین،ابراهیمی، مهدی و هاد ،

 .1858باتاکیدبرکاربری اراضی شهری،  هشتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان، آذرماه 

 ،ین ، ارزیابی موفقیت برنامه ریزی کاربری اراضی شهر اندیمشك، اول1852ابراهیمی، مهدی و پورافتخاری، شهره

 .  1852اسفند -تهران -همایش ملی جغرافیا، شهرسازی وتوسعه پایدار

 منطقـه ای، -ریـزی محلـی آشنایی با مدیریت و برنامـه، 1818،استعالجی، علیرضا و عبدالرضا مسـلمی

 .تهران:انتشارات وزارت جهاد کشاورزی

  ، 1854، دریافت اطالعات از شهرداری اصفهان در سال 1858آمار نامه اصفهان 
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  فرآینــد طراحــی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1888،بحرینــی، سیدحســین.  

  زمینــه هــای غالــب در جغرافیای انسانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1884،بهفــروز، فاطمــه. 

 ریزی در ایاالت متحده امریکـا، ،میان مدرنیته و پسامدرنیته: وضعیت مبهم برنامه  1811،بیورگارد، رابرت ای

( )سده ی بیستم(، ویراستاران اسکات کمپل و سـوزان 1درمجموعـه مقـاالت نظریه ی برنامه ریزی شهری)

 . 841-888فاینشـتاین؛ ترجمـه عـارف اقـوامی مقـدم، انتشـارات آذرخش، تهران،صص 

  ی، سازمان مطالعه و تدوین کتـب علوم انسانی برنامـه ریـزی کاربری اراضی شهر، 1811 ،پورمحمـدی، محمدرضـا

 .)سـمت(، مرکـز تحقیـق و توسـعه علـوم انسانی

 امکان سنجی اجرای طرح های استراتژی توسعه شهری 1858،حاتمی نژاد، حسین و فرجی مالیی، امین،CDS در

 .ایـران، مجلـه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال دوم، شماره هشتم

 جامعـه شناسـی شـهری، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، 1811 ،، رسـولربـانی 

  ریزی کـاربری اراضی شهری، تهران: انتشارات منشی، چاپ اول .برنامه، 1811 ،رضویان، محمد تقی. 

  ارة بیست ، مجلـة سـپهر، دورة هفـتم، شم«تحلیل شـبکه بنـدی در طراحی کـاربری اراضـی،1888،رضیعی، فاطمه

 و هفتم،

 (1818رهنمایی،محمد تقی و شاه حسینی،پروانه ،)4،شفرایند برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات سمت، تهران.  

 مجموعـه مباحـث و روشــهای شهرســازی)جغرافیــا(، مرکــز مطالعــات و تحقیقات ،1812 ،رهنمائی، محمد تقی

 شهرسازی و معماری ایران، چاپ سوم

 ،برنامه ریـزی کـاربری اراضی شهری، یزد: انتشارات دانشگاه یزد، چاپ دوم، 1814 ،کرامت ااهلل  زیاری. 

 تجدید نظر در تعاریف، مفاهیم و محتوای طرح های توسعه ، 1885، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 شهری)خالصـه گزارش طرح پیشنهادی(، شماره پنجم، تهران

 مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسـعه و عمـران ، 1818،عالی شهرسازی و معماری ایران دبیرخانه شورای

زی و معماری وزارت مسکن و مصـوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تهران: انتشارات معاونت شهرسا

  .2ی،شهرساز

  انتشـارت سـازمان سـازمان کتــاب ســبز، جلــد دوم:کاربری زمین شهری، 1812 ،ســعیدنیا، احمــد ،

 شهرداریهای کشور، چاپ دوم

  مبانی برنامـه ریـزی شهری، تهران : انتشارات آییژ، چاپ اول، 1811 ،سیف الدینی، فرانك. 

  دیــدگاههای نــو در جغرافیـای شـهری، جلـد اول، تهـران: سـمت چـاپ چهارم، 1812 ،شــکوئی، حســین.  

 تحلیل وارزیابی کاربری اراضی در شهرایذه، مجله 1815یامك و قاسمی راد، حمداله،ضرابی،اصغر،رشیدی نیك، س ،

 . 15، زمستان 8پژوهش وبرنامه ریزی شهری، سال اول،شماره 
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 بررسی کاربری اراضی شهر نورآبـاد ممســــنی ، 1811 ،ضــرابی، اصــغر، یــونس غالمــی و ســیدعلی موسوی

مجلـه مطالعـات و پـژوهش هـای شهری و منطقه ،GISـتم اطالعــــات جغرافیـاییبــــا اســــتفاده از سیســـ

 ای، شماره اول، سال اول، تابستان

 ،بررسی وارزیابی کاربری اراضی مناطق چهارده گانه 1811عبدالهی،علی اصغر،محمدی،جمال و ضرابی، اصغر ،

کاربردی علوم  ، نشریه تحقیقاتGISنرم افزار بااستفاده از LQIشهراصفهان بااستفاده ازروش مقایسه ای و مدل 

 .1811، تابستان18،شماره 18جغرافیایی،جلد

 درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری، انتشارات  1818،عبدی دانشپور، زهره،

  .دانشگاه شهید بهشتی تهران

 تفریحی مناطق  –،برنامه ریزی کاربری اراضی فرهنگی 1815د،مختاری ملك آبادی، رضا،ضرابی، اصغر و تقوائی مسعو

 .1815تابستان  11درتعادل بخشی منطقه ای، جغرافیا و توسعه شماره  ICTشهراصفهان ونقش 

  1819و1889و1869و1899و1849مرکز آمار ایران،سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های. 
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 20 .1889،برنامـه ریـزی شهری ،
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