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 چکیده-1

 یدسترسو ، یعملکورد  شواا   چوون  ییها مولفه یعموم خدمات یژهو به یشهر یدجد هاییکاربر یابی درمکان

 و یسازگار یینتا که یابدیم اهمیت..... و یهندس یتمرکز، یمکان تناسب ، یکاربر یسازگار،، یکیتفک ابااد ، مناسب

 .اسوت  داخلهم یفرصتها و امکانات یینتا یها مولفه ینتر یچییدهپ و ینتر یاساس از یشهر هاییکاربر یناسازگار یا

 یهیبود . اسوت  یزوج و یسیماتر یساتمقا محتاج آن یینتا که گرددیم منتج یگیهمسانام  به یمفهوم از شاخص ینا

 ینا از دهدیم یشافزا را یساتمقا و ماادالت حجم یابد یشافزا نطر مورد یساختمان یواحدها تاداد چه هر که است

 یوری گ بکوار  یجنتا و دهد انجام یقدق و هوشمند را محاسبات ینا که است یدیجد یها یوتکنولوژ ابزارها یازمندن رو

 یهوا  کواربرد  یشافوزا  جهوت  توازه  یهوا  یرمس یافتن دهنده نشان  ((GIS یمکان اطالعات یستمس نام به یقو یابزار

GIS).کنود یمو  یبررسو  یاراضو  یکواربر  یوزی ر برناموه  را در یهمجووار  هوای یسمواتر  انوو   یرتاث مقاله ینا ( است .

 یوز ن و یابی لهئمس ینهزم در تواندیم که است یارهما چند یریگ یمتصم از یتحما یبرا یکیتکن یهمجوار هاییسترما

 شوهر،  ییوه ناح 8 مطالاوه  یون ا در اسوتفاده  موورد  یموورد  نمونوه  .یردگ قرار استفاده مورد مختلف یوهایسنار یابیارز

وتحلیول سوازگاری و    هوا یکواربر توایین   یدهنوده نشوان   اصل از این مطالاه به طوور موفوق  نتایج ح .باشدیم شهرکرد

کواربری   دارایدر ناحیوه یو     هوا کواربری  .برای مثالباشدیممحله به طورکامل  44ناحیه با  8 هاییکاربرناسازگاری 

دو  یناحیوه  .باشدمیآموزشی دارای نسبتا سازگار وبی تفاوت  ،مسکونی دارای سازگاری سازگاری کامل،بافضای سبز 

 مسوکونی ،آمووزع عموومی ،    هایکاربری،که به دلیل نزدی  بودن به باشدمیرای بیشترین تمرکز کاربری کارگاهی دا

نسوبتا   کواربری اداری بیشترین دارای سه  یناحیه .باشدمیفضای سبز وباغ و اراضی کشاورزی دارای ناسازگاری کامل 

فضوای سوبز نسوبتا ناسوازگارو      کارگواهی ،کوامال ناسوازگار،   دارای کاربری  ناحیه چهار 62 یمحله .باشدمی ،ناسازگار

  .باشدمیتجهیزات و تاسیسات کامال سازگار 

 

 ،شهر شهرکردهمجواری هایماتریس ،زمین کاربری تایین وتحلیل کلمات کلیدی:

                                                           
 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا،گرایش برنامه ریزی شهری 1
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 مقدمه-2

 طرح مسئله -2-1 

نسوانی را مطوابق   اسوت کوه محوی  ا    هایییتفاالبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری در واقع مجموعه  

و این مقوله ها هسوته اصولی برناموه ریوزی شوهری را       بخشدیمخواسته ها و نیازهای جاماه شهری سامان 

کاربری اراضی زمین در  هاییژگیودر  هاییینابسامانامروزه بر اثر شهرنشینی جدول برنامه  دهدیمتشکیل 

ساماندهی کاربری اراضوی شوهری از اهمیوت    شهرها به وجود آمده است. لذا جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی، 

در واقع برنامه ریزی کاربری زمین شهری به مثابه آموایش  (.101: 1181باالیی برخوردار است )سیف الدین، 

و  هوا فاالیتفضایی  -اراضی شهری، عمالً به چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی، ساماندهی مکانی

و چگونگی اسوتفاده از زموین را مشوخص     پردازدمیی جاماه شهری عملکردها، بر اساس خواست و نیازها

(. بنابراین در برنامه ریزی کاربری زمین شهری بایستی زمین موورد نیواز جهوت    11: 1184)زیاری،  نمایدمی

و مووثرترین روع، محاسوبه    تورین آسانرسیدن به توساه متناسب کاربری اراضی شهر برآورده گردد، شاید 

 هوای کمیتمختلف در حال حاضر و تامیم و تطبیق ارقام و  هایکاربریزمین به منظور تامین نیاز واقای به 

 یناسوازگار  یوا  و یسوازگار  یوین تادر ایون راسوتا   (.14: 1181به دست آموده بوه آینوده باشود )رضوویات،      

 ینا. ستا مداخله یفرصتها و امکانات یینتا یها مولفه ینتر یچییدهپ و ینتر یاساس از یشهر هاییکاربر

. اسوت  یزوجو  و یسیماتر یساتمقا محتاج آن یینتا که گرددیممنتج  یگیهمسانام  به یمفهوم از شاخص

 را یسوات مقا و ماوادالت  حجوم  یابود  یشافوزا  نطر مورد یساختمان یواحدها تاداد چه هر که است یهیبد

 و هوشومند  را محاسوبات  یون ا کوه  است یدیجد یها یوتکنولوژ ابزارها یازمندن رو ینا از دهدیم یشافزا

 یوافتن  دهنوده  نشان  ((GIS یمکان اطالعات یستمس نام به یقو یابزار یریگ بکار یجنتا و دهد انجام یقدق

 .(1181،144،یعدل ینظر) ( است(GIS یها کاربرد یشافزا جهت تازه یها یرمس

 پیشینه تحقیق -2-2

 پوس ( هامدل و هایستمسی، شهر یاضار یکاربر یزیر برنامه) کتاب ؛(1181) همکاران و یعسگر یعل

 یزیر برنامه در هاآن عملکرد و utbanism و what if یهامدل ارائه به اتیکل و میمفاه ف،یتاار ارائه از

 یزیر برنامه یهامدل نیتر قیدق یحت که کندیم اشاره یاساس نکته نیا به و پرداخته یشهر یاراض یکاربر

 تنهوا  هوا یسوتم س نیا واقع در هاآن رغم به رندیبگ را انسان یعبارت به و زانیر برنامه یجا دینبا و توانندینم

 .کندیم .فراهم را زانیر برنامه یبرا یشتریب یهافرصت و امکانات و هاافق

شوهری پرداختوه    هوای یکواربر (؛ مقاله،به بررسی و ارزیابی کموی و کیفوی   1130اسماعیل علی اکبری )

همجوواری در سیسوتم اطالعوات     هاییسماترمقاله ؛به بررسی پیاده سازی ( 1181است.نظری عدلی ساید )
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شهری در محله خاک سفید تهران پرداخته است و مهوم تورین    هاییکاربرمکانی به منظور تایین و یا تغییر 

ویژگی  روع ماتریس سازگاری را ترکیب مولفه های کمی وکیفی در ی  مودل وقابلیوت اناطواذ پوذیری     

شوهرهای  -( مقاله،به تحلیل وارزیابی کاربری اراضوی روسوتا  1183ته است.ابراهیم زاده عیسی)باالی ان دانس

پرداخته است و وضایت سازگاری کواربری اراضوی    -خوشرودپی بابل -GSIکوچ  در ایران با استفاده از 

اضوی بوا   ( مقاله،به تحلیلی بر برنامه ریوزی کواربری ار  1130منطقه را بررسی کرده است.مشیری سید رحیم )

تاکید بر توساه پایداری شهری در شهر میاندو آب با استفاده از روع ماتریس سازگاری بوا اسوتفاده از نورم    

اصولی نظوام برناموه     یهسوته با توجه به اینکه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  پرداخته است. GISافزار 

فضوایی ونظوم مکوانی مناسوب بورای      ریزی شهر است هدذ از برنامه ریزی کاربری اراضی پیشنهاد آرایش 

ترکیب و تنو  زیادی دارند دستیابی  هایکاربروفاالیت های شهری به ویزه در شهرهایی است که  هایکاربر

کوه بوا روع ارزیوابی     هاستیکاربربه این هدذ نیازمند درک چگونگی تخصیص فضا و توزیع زمین میان 

 امکان پذیر است. هایکاربرکمی و کیفی 

   اهدافضیه ، سوال وفر -2-3

 در یاساسو  هیفرضو  دو آن عملکورد  یابیارز وکاربری اراضی غیر مسکونی در شهرکرد  لیتحل منظور به

 :است بوده مطرح قیتحق نیا

 بوده نامناسب شهر نیا غیرمسکونی هاییکاربر از یبرخیی فضا یمکان استقرار که رسدیم نظر به  -1

 .باشدینم شهروندان یازهاین کننده نیوتام

غیرمسکونی شهر شهرکرد بودون توجوه بوه اسوتانداردهای همجوواری       هاییکاربر رسدیمبه نظر  -6

که عالوه بور ایجواد مزاحموت     اندیافته)از منظر سازگاری و ناسازگاری(، در کنار یکدیگر استقرار  هایکاربر

 .اندیدهگردبرای یکدیگر، ساکنان و مراجاان، موجب خدشه دار شدن شکل شهر نیز 

 :شوندیماین فرضیه ها به دو سوال اساسی زیر منجر 

 ؟وجود داردشهر شهرکرد  الگوی فضایی مناسبی درآیا -1

 غیر مسکونی در این شهر به چه صورت است؟ هاییکاربروضایت سازگاری یا ناسازگاری -6

 .شدبایمباتوجه به فرضیات و سوال های فوق الذکر اهداذ اصلی این مقاله به شرح زیر 

 تایین الگوی فضایی شهر -1

 بر اساس کاربری اراضی شهر شهرکرد GISایجاد پایگاه داداه ای -6
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 GISاراضی شهر شهرکرد با استفاده تکنی   هاییکاربرتایین سازگاری  -1

 طرح پیشنهادات برای بهبود سازگاری اراضی شهر شهر کرد-4

 یقطر از و نها آ ییدودو یسهمقا اساس بر مختلف هاییتفاال یابیارز در رفته کار به ی تکندر این مقاله 

 بوه  یو  تکنرغم  یعل. پردازدیم هایکاربر یفیک یابیارز به عمدتا که است گرفته صورت یسازگار یسماتر

 به و هایتفاال ینماب یگیهمسا شناخت و ییفضا یلتحل اساس بر هایسماتر اعمال پژوهش ینا در رفته کار

 صورت گرفته است.GSI بر یمبتن هاییلتحل کم 

 شهرکرد معرفی شهر،-3

 مرکوز  و اسوت  بختیواری  و چهارمحوال  استان مرکز و ایران مرکزی شهرهای از یکی شَهرکُرد     

 «دِهْکُرد» آن پیشین نام. دارد قرار اصفهان غرب جنوب کیلومتری 31 در شهرکرد. باشدمی شهرکرد شهرستان

 .اسوت شوده  داده نوام  تغییور  شوهرکرد  بوه  ،(خورشیدی 1114 شهریور در)شهر به تبدیل از پس که استبوده

 18 و درجوه  16 و طوول  ثانیوه  44 و دقیقوه  11 و درجه 10 تا ثانیه 66 و دقیقه 43 و درجه 10 بین شهرکرد

 غورب  جنووب  کیلوومتری  31 در و جغرافیوایی  عور   ثانیوه  10 و دقیقه 61 و درجه 61 تا ثانیه 66 و دقیقه

 با شهر این. استگرفته قرار زاگرس کوه رشته شمالی بخش در توپوگرافی لحاظ به. استگرفته قرار اصفهان

 ماوروذ  «ایوران  بوام » به خاطر همین به و است ایران استان مرکز ترینمرتفع دریا، سطح از متر 6020 ارتفا 

 و نفور  111٬216 بوا  برابر شهرکرد قدیم و مرکزی ناحیه جمایت خورشیدی، 1181 سال آمار براساس است.

 نفور  148٬424 بوا  برابور  مهدیه و اشکفت  چالشتر، منظریه، شهرک ناحیه چهار شامل شهرکرد شهر جمهیت

 خورشیدی، 1181 سال آمار براساس .است رسیده نفر113111 به شهر این جمایت1130 سال ودر.استبوده

 ناحیوه  چهوار  شوامل  رکردشوه  شهر جمهیت و نفر 111٬216 با برابر شهرکرد قدیم و مرکزی ناحیه جمایت

 شوهر  این جمایت1130 سال ودر.استبوده نفر 148٬424 با برابر مهدیه و اشکفت  چالشتر، منظریه، شهرک

 .است رسیده نفر113111 به

 شوده  گرفته نظر در شهر یرامونپ هاییکمربند بر منطبق شهر محدوده شهرکرد، مصوب جامع طرح در

 بوه (وچالشوتر  مهدیه،اشکفت ) الحاقی ومحالت هکتار 31/6101 ودحد در ناحیه1 شامل محدوده ینا. است

 جووامع طوورح ارزیووابی.) دارد محلووه44هکتار،مسوواحت و در مجمووو  3/101حوودود در 8 ناحیووه عنوووان

 (.1188شهرکرد
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 مدل یشناس روش-4

 معرفی-1-4

 هاآن یسازگار یزانم یصتشخ منظور به هایتفاال یهمجوار یابیارز پژوهش ینا یشنهادیپ مدل هدذ

 مدل ینا. یردگ قرار استفاده مورد یکاربر یزیهر برنام جهت در یتواند مدلم ینا یجهنت. است یکدیگر با

 رابطه دوم براساس یمبنا و .هاستیکاربر یسازگار منطق آن اول یمبنا. است گرفته شکل مبنا دو براساس

 (1111نی .)بحریباشدیم GSIی مح در رابطه ینا یساز مدل و یگیهمسا ییفضا

 یجداسواز  و هوا یکواربر  مناسوب  یوابی  مکوان  یشوهر  یاراضو  یکواربر  یوزی ر برناموه  اهداذ از یکی

 آن یوابی ارز بوا  و موجوود  وضع اطالعات یآور جمع از پس امر ینا است یکدیگر از ناسازگار هاییکاربر

 از دور کننود یم یدتول صدا و بو ، دود یلقب از هایییآلودگ که هایییکاربر شودیم یسا مثال.شودیم محقق

 کنار در هستند یکدیگر مکمل که هایییتفاال مقابل در.  یابند استقرار یاجتماع و یفرهنگ ، یمسکون مناطق

 نمونه یبرا. شوندیم مشخص یزن یهمجوار یتاولو یبترت به دهنده یسسرو هاییکاربر.یرندگ یقرارم هم

 فراغوت  اوقات گذران باز یفضا) یمسکون یکاربر به دکالب یب دهندة یسسرو یکاربر به مربوط ضواب  در

 یهمجووار  یوت اولو از یوب ترت بوه  یتجوار  و یآموزشو  ، یدرمان و یبهداشت(  پارک مثل یحیتفر یکاربر و

 .برخوردارند

 

 هایکاربر یسازگار یشناس روش -2-4

 حاصول  یافضو  یو   در روابو   ینب ماقوالنه و یمنطق ارتباط ی  وجود از عبارتست یسازگار مفهوم

 یون ا. باشود  یسوتی ز یفضواها  یرسوا  یا و روستا ،شهرک شهر، تواندیم م فضا ینا.مکان و یتفاال ازاشتراک

 یشوه هم که یآنجائ از.  باشد آمده وجود به یزیر برنامه یقطر از یا و یایطب یندفرا محصول تواندیم ارتباط

 هاییتفاال اجرای مانع و مزاحمت موجب نباید گیرندیم قرار یکدیگر نفوذ حوزه در که هایی رشدکاربری

 . گردند دیگر

 یضورور  را نظور  موورد  یتمطلوب به یابیدست جهت مکان و یتفاال ینب رواب  در یهمگون و یسازگار

 .سازدیم

 بوا  یوت فاال یهمخووان  و یتسونخ  نظور  از یود با گیرنود یم قرار یکدیگر نفوذ حوزه در که هایییکاربر

 یکدیگر
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 یسوازگار  نظر از همجوار هاییکاربر.  نگردد یگرد یتفاال انجام مانع و احمتمز موجب بوده منطبق

 ممکن

 : باشند داشته هم با را یرز یهاحالت است

 و بووده  مشوترک  یاتخصوصو  یدارا دو هور  کوه  مفهووم  ینا به ، باشند سازگار یکدیگر با کامالً -الف

 یتفاال

 . تراکم کم مسکن دو یرنظ. است منطبق یکدیگر بر کامالً هاآن

 در یول هستند دسته ی  به متالق یکاربر دو هر یکل نظر از که یبترت ینا به سازگارند، نسبتاً -ب

 .متوس  تراکم با مسکن و تراکم کم مسکن یرنظ هستند، دارا را ییتفاوتها یکدیگر با یاتجزئ

 بور  هوا یژگیو ینا یول دارد خود به مخصوص یژگیو یکاربر هر که ینا رغم یعل اند، تفاوت یب -ج

 یرو

 .یرندگ قرار یکدیگر کنار در توانندیم هایکاربر و ندارند یمنف اثر هم

 .است یشترب هاآن یسازگار از یکاربر دو ینب یناسازگار یزانم که یمان ینا به ناسازگار، نسبتاً -د

 در و نداشته ریکدیگ با یهمخوان یچگونهه یکاربر دو مشخصات که یمان ینا به ناسازگار، کامالً -ه

 (.بزرگ یصنات واحد ی  و تراکم کم یمسکون واحد ی  مثال) باشدیم یکدیگر با تقابل

 جهوت  را یکواربر  هور  مختلف یازهاین و مشخصات یدبا یکاربر دو ینب یناسازگار یزانم یینتا یبرا

. کرد مشخص را توافق عدم و توافق موارد مشخصات ینا یسهمقا با سپس و برشمرد آن یعاد یتفاال انجام

 و نمود یینتا موجود یفیک و یکم یاستانداردها براساس توانیم فوق یها ینهزم در را یکاربر هر یازهاین

 هوم  بوه  یو  نزد یا و یمساو یکدیگر با آمده دست به مشخصات چنانچه.  کرد یسهمقا هم به را هاآن سپس

 کوامالً  یوا  و ناسازگار نسبتاً است ممکن رتصو ینا یرغ در و سازگار هم با هایکاربر صورت ینا در باشند

 . (1111،131ینیبحر)باشند ناسازگار
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 (114-111، 1332 یپورمحمد) :نمونه ای از ماتریس سازگاری،ماخذ-2شکل 

 GIS توسط موجود وضع هایکاربری در سازگاری مفهوم اجرای شناسی روش3-4

 آن ارزیوابی  آمود،  بدست موضوعی های قشهن و هاکاربری موجود وضع از الزم اطالعات که آن از پس

 منواطق  در هوا کاربری استقرار و مکانیابی به مربوط مشکالت و مسایل تا پذیردمی صورت شهرساز هاتوس 

  محوی   در فضوایی  تحلیول  و همجوواری  توابوع  کم  به تواندمی ارزیابی این گردد مشخص مورد مطالاه

GIS .متغیرهای تبدیل از استفاده با حال عین در ولی است کیفی مایار ی  هاکاربری سازگاریصورت گیرد 

 از اسوت  برخوردار مدل در باالیی اهمیت از هدذ تایین چیز هر از قبل. است مدلسازی ، قابلکمی به کیفی

 سوازگارها  اولویوت  ترتیوب  آن اساس بر است مسکونی کاربری تقویت پژوهش این در هدذ ما که آنجایی

 یوا  و سوازگاری  میوزان  کوه  اسوت  درجواتی  تابع باهم هاکاربری سازگاری دیگر ییسو از. شده است. تایین

 جودول  اساس بر و شوندمی مقایسه یکدیگر با دو به دو هاکاربری منطق این .درکندمی تایین را ناسازگاری

  رافوزا  نورم  محوی   در ،هوا کاربری بندی اولویت از پس که ترتیب بدین. شد خواهند دهی امتیاز ،سازگاری

ArcGISمتود  توسو   بواالتر  اولویت دارای هایکاربری همسایگی ترتیب بهSelect By Location  مشوخص 

 را امتیواز  ترپایین اولویت دارای هایکاربری به ،دیگر هایکاربری با ناسازگاری درجه به توجه با و شوندمی

 امتیواز  بیشوترین  کوه  هوایی ربریکوا  پایان در. است ناسازگاری این میزان دهنده نشان که دهندمی اختصاص
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 و دارنود  اطوراذ  هوای کاربری با را ناسازگاری بیشترین که هستند مطلب این دهنده نشان کنندمی رادریافت

 شوهرکرد  ناحیوه 8 در را هوا کواربری  سوازگاری  و کواربری  تا1 هایشکل.هستند کاربری تغییر اول دراولویت

 .دهدمی نمایش

 
 شهرکرد1ه کاربری وسازگاری ناجی-3شکل

 

 شهرکرد4و2،3 ناجیه وسازگاری کاربری-4شکل

 
 شهرکرد5 ناجیه وسازگاری کاربری-5شکل
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 شهرکرد7و6ناجیه وسازگاری کاربری-5شکل

 
 شهرکرد3یهاحن وسازگاری کاربری-6شکل

 نتیجه گیری -5

د،بیشترین کاربری به دلیل قدمت زیا 6شهر،ناحیه یناحیه ترینمهمکه  دهدمینتایج این مطالاه نشان 

دارای  هاکاربرینواحی  یبقیه.در باشدمیتجاری ،مرکزیت و قابل دسترس بودن برای اکثر نواحی شهر 

 .باشدمیبایکدیگر  هاکاربریالگوی توزیع مناسب   یدهندهسازگاری نسبی بایکدیگر می باشندکه نشان 

 :باشدمیشرح زیر  اراضی به هایکاربریهمچنین نتایج حاصل از بررسی سازگاری 

به ترتیب شوامل مسکونی،فضوای سبز،ورزشوی    1،6،1و4اکثرکاربری ها در ناحیه ی  در محله های  -1

.که در ایون میوان کواربری فضوای سوبز دارای سوازگاری کامول، مسوکونی دارای         باشدمیوآموزع عمومی 
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شامل فضوای   هاکاربریکثر ا 2و1.در محله های باشدمیسازگاری آموزشی دارای نسبتا سازگار وبی تفاوت 

سبز با سازگاری کامل،مسکونی با سازگاری،آموزع عالی نسبتا سوازگار واداری وتاسیسوات وتجهیزات،بوه    

یو  بوه    یناحیوه .همچنین باغ و اراضی اطراذ باشدمیدلیل دور بودن از مناطق اصلی شهر ،نسبتا ناسازگار 

 .باشندمیدلیل دور بودن از مناطق شهری دارای سازگاری کامل 

،که به دلیل نزدی  بودن بوه  باشدمیدارای بیشترین تمرکز کاربری کارگاهی  1 یمحله 6 یناحیهدر -6

مسکونی ،آموزع عموومی ،فضوای سوبز وبواغ و اراضوی کشواورزی دارای ناسوازگاری کامول          هایکاربری

بوودن دارای بیشوترین    به دلیل قدیمی بودن بافوت ومرکوز شوهر    3،10و11.در این ناحیه محله های باشدمی

.که به دلیل مرکزیت وقابل دسترس بودن برای اکر نواحی وکاربری هوای مسوکونی   باشندمیکاربری تجاری 

با کاربری مسکونی دارای سازگاری،بهداشتی درموانی   16،11و14.محله های باشندمیدارای سازگاری نسبی 

 .باشندیمومذهبی با سازگاری بی تفاوت واداری با نسبتا ناسازگار 

دارای کواربری مسوکونی بوا سازگاری،سوازگار،کاربری     11،18،13،60و61بوا محلوه هوای     1 یناحیه-1

 .باشدمیاداری،نسبتا ناسازگار،کاربری فرهنگی وآموزع عمومی نسبتا سازگاروتجاری نسبتا سازگار 

کوامال   دارای کواربری مسوکونی سازگار،فضوای سوبز    66،61،64و61شهرکرد با محله هوای 4 یناحیه-4

دارای کوواربری کارگوواهی ،کووامال   62سووازگار،تجاری نسووبتا سووازگار ،اداری نسووبتا ناسووازگارومحله ی    

 .باشدمیناسازگار،فضای سبز نسبتا ناسازگارو تجهیزات و تاسیسات کامال سازگار 

با محله های با کواربری مسوکونی سازگار،فضوای سوبز،اداری و ورزشوی کوامال سوازگار         1 یناحیه-1

ات وتجهیزات نسبتا ناسازگار ،بهداشتی درمانی،بی تفاوت ،تجاری نسبتا سازگار،فرهنگی بوی تفواوت   تاسیس

 .باشدمیوآموزع عالی نسبتا سازگار 

بووا کوواربری مسووکونی سازگار،فرهنگی،ورزشووی بووی  40تووا16شووهرکرد بووا محووالت  1و2 یناحیووه-2

ری نسبتا ناسازگار ،کارگاهی کامال ناسازگار تفاوت،آموزع عالی نسبتا سازگار ،فضای سبز کامال سازگار ،ادا

 .باشدمیوتجاری کامال ناسازگار 

دارای کواربری اراضوی مسوکونی سازگار،اداری،تاسیسوات و     44توا 41شهرکر بوا محوالت    8 یناحیه-8

تجهیزات نسبتا ناسازگار،ورزشی بی تفاوت،پارکینگ نسبتا ناسازگار آموزع عمومی نسبتا سوازگار وفضوای   

 .باشدمیو اراضی کشاورزی کامال سازگار سبز وباغ 
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 ومآخذ منابع-6

 بوا  یوران ا در کوچو   یشوهرها  – روسوتا  یاراضو  یکواربر  یابیارز و یلتحل(،مقاله 1183ابراهیم زاده عیسی)-1

 پونجم،  شوماره  دوم، سال یامنطقه  و یشهر یپژوهشها و مطالاات بابل یخوشرودپ ؛یمورد مطالاه GISاستفاده از

 111-118صص-1183 تابستان

شهری با تاکید بر نظام توزیوع و الگووی    هاییکاربر( مقاله ارزیابی کمی و کیفی 1130اسماعیل ،علی اکبری)-6

  .111-116،صص1131 بهار ، 13 یشماره ،یانسان یایجغراف یهاپژوهشهمجواری،

 تهران ان،ایر صنات و علم دانشگاه انتشارات شهری، طراحی فرایند(« 1111)محسن سید بحرینی،-3

 ، انتشارات و چاپ سازمان ، شهری اراضی کاربری ریزی برنامه ،(1181)رضا محمد ، محمدی پور-4

 .چهارم چاپ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت

 پایه مفاهیم اول جلد شهری، خدمات هایکاربری سرانه تدوین(: 1180)کشور هایشهرداری سازمان-1

 تهران نظری، مبانی و

 شهرکرد شهرستان اولیه آمار بختیاری و چهارمحال استان ریزی برنامه و ریتمدی سازمان -2

 تهران آییژ، انتشارات دوم،؛ شهری،چاپ ریزی برنامه مبانی(:1181)فران  الدینی، سیف -1

 هاسیستم)شهری اراضی کاربری ریزی برنامه(: 1181)رخشانی پدران و رازانی اسد و علی عسکری،-8

 تهران علم، نور انتشارات ،(هامدل و

 استان شهرسازی و مسکن کل اداره شهرکرد شهر  تفضیلی طرح. شهرسازی ماماری، مشاور مهندس-3

 بختیاری و چهارمحال

 پایدار توساه بر تاکید با اراضی کاربری برنامهریزی بر تحلیلی(،مقاله  1130مشیری سید رحیم )-10

 ا ،دانشنامه جغرافیمیاندوآب شهر :موردی نمونه شهری
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