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 چكیده
ریزان در نواحی روستایی، تخصیص زمین یکی از وظایف اصلی و مهم برنامه

های گوناگون باتوجه به نقش و کارکرد و میززان تثییرگزراری هزر    به کاربری
ریزی کاربری ها بر یکدیگر است. در واقع هدف نهایی برنامهکدام از کاربری

اراضی ایجاد نوعی تعادل زیست محیطی و برقراری عدالت اجتماعی در روند 
واحی سکونتی است و بایزد بزه اهزداف کیهزی هم زون      پیشرفت و آبادانی ن

انداز و احساس وابستگی به محیط نیز پاسز    امنیت، سازگاری، منظر و چشم
گوید. هدف از انجام پژوهش ارزیابی میزان سازگاری کاربری های روسزتایی  

و  یراحتز انزداز و  در مقاصد گردشگری از نظر امنیت عمومی، منظزر و چشزم  
قیق توصیهی و تحلیلی است. در این مطالعزه هشزت   است. روش تح شیآسا

روستای مقصد گردشگری در شهرستان بینالود انتخاب و درجه سازگاری بزه  
منظزر و   -3امنیزت عمزومی    -2، شیو آسزا  یراحت -1تهکیک سه ماتریس 

در بین خبرگان روستاهای مورد مطالعزه از حیز    کاربری  91انداز بین  چشم
تمزام  دهد،  ناسازگار طبقه بندی شدند. نتایج نشان می  کامالً سازگار تا کامالً

روستاهای مورد مطالعه از نظر سازگاری در وضعیت نسبتاًسازگار قزرار دارنزد.   
در مرتبز  اول و   11/9مرهبی با میزانگین  در ماتریس امنیت عمومی کاربری

 در رتب  آخر قرار دارد. در ماتریس منظزر و  22/3کاربری تاریخی با میانگین 
-یصزنعت رتبز  اول و کزاربری   13/3ی بزا میزانگین   مرهبانداز، کاربری  چشم
در رتب  آخر قرار دارد. در ماتریس راحتی و آسایش  32/1ی بامیانگین کارگاه

-در رتب  اول و کزاربری  21/9با میانگین  و معابر یشبک  دسترس نیز کاربری

ع بززه لحززا  در رتبزز  آخززر قززرار دارد. درمجمززو 11/3ی بززا میززانگین خیتززار
در  22/3ی بزا  خیتزار در رتب  اول و کاربری 22/3ی با آموزشکاربریسازگاری

 رتب  آخر قرار دارد.  
 

ماتریس سازگاری، کاربری زمین، شهرستان بینزالود،   :كلیدیهای  واژه
 .های روستایی، مقاصد گردشگریسکونتگاه

 
 

Abstract 

One of the main and important tasks of planners in rural 
areas is to allocate land for various uses according to the 
role and function and the impact of each use on the 
others. In fact, the ultimate goal of land use planning is 
to create a kind of environmental balance and social 
justice in the process of development of residential 
areas. Land use planning should address quality 
objectives such as security, adaptability, landscape and 
sense of dependence on the environment. The purpose of 
this study is to evaluate the compatibility of rural land-
uses in tourism destinations in terms of public safety, 
landscape, comfort and convenience. The research 
method is descriptive and analytical. In this study, eight 
tourist destinations in Binaloud county were selected 
and the degree of adaptation was divided into three 
matrices: 1- Comfort and convenience, 2- Public safety 
3- Landscape and view between 49 land-uses among 
rural experts and the studied villages in a range 
categorized from fully compatible to completely 
incompatible. The results showed that all the studied 
villages are in a comparable situation in terms of 
adaptability. In the public safety matrix, religious use 
with an average of 4.16 is in the first place and historical 
use with an average of 3.25 is in the last place. In the 
landscape and perspective matrix, religious use with an 
average of 3.73 ranks first and industrial-workshop use 
with 1.35 is in the last ranking. In the comfort and 
convenience matrix, the use of access network and 
passages with an average of 4.26 is in the first place and 
the historical use with an average of 3.10 is in the last 
place. In general, in terms of compatibility, educational 
land-use with 3.82 is in the first place, and historical use 
with 3.25 is in the last place. 
Keywords: Compatibility, Land Use, Binaloud County, 
Rural Settlements, Tourist Destination. 
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 مقدمه

ی بشزر از  هزا تیز فعال ترینمهمدر  یاساس یهمواره عامل نیزم
-یو صزنعت محسزوب مز    یتجزار  ،یمسزکون  ،یکشاورز جمله

 شززرفته،یپ یدر کشززورها(. 111 :1321 ،یاریززو با یمیشززود)مق
 دیز آیبه حساب مز  یو یروت همگان یعموم یکاال ینوع نیزم

 (.92: 1312، )بریاسولیساز آن حهاظت کرد دیکه با
-یکزاربر  ،موجزود  تیدر وضزع  نینزوع اسزتهاده از زمز   به  

و اختصززام مناسزز   نیززیتعو بززه  (22: 1312 رنززژاد،ی)امنیزم
-برنامزه  یمسکون یها در فضاهاها و بهبود عملکرد آنیکاربر

زمزین،  کاربری یزیربرنامهاز  . هدفگویند یاراضی کاربر یزری
 ,Lingjunناسازگار است) یهایکاربر یریگاز شکل یریجلوگ

کاهش  ن،یماز ز تهادهحالت اس نی(، چراکه بهتر8399 :2008
 ,Taleai & et al)اسزت استهاده از آن  ییباتیو ب یناسازگار

 جادیادر پی  ن،یزمی کاربر یزیربرنامه در واقع (.378 :2007
 شرفتیدر روند پ یاجتماع عدالت و یطیمح ستیتعادل ز ینوع

مربزو  بزه    یهزا اسزت و شزاخص  فضاهای مسکونی  یو آبادان
ها ماننزد سزازگاری، امنیزت، راحتزی و آسزایش      کاربری تیهیک

مزورد بررسزی و سزنجش     را یعیطبعمومی و حهاظت از منابع 
نقل در سزجادی و میراخزور،    32: 1311دهد)مهدیزاده، قرار می
یزابی  اراضی، به مکزان ریزی کاربری (. هم نین برنامه1: 1319

و  گریکزد یهزا در کنزار   یکزاربر  دمانیز چهزا،  مناس  کزاربری 
 Taleaiهای ناسازگار از یکدیگر توجزه دارد) ازی کاربریجداس

& et al, 2008: 376 .) 
اراضی به منظور تعیین میزان سازگاری ریزی کاربریبرنامه

مشخصزات و نیازهزای مختلزف    ، و ناسازگاری بین دو کزاربری 
هریک را تجزیه و تحلیل نمزوده و سز س بزا مقایسزه آنهزا بزا       

بزه سزنجش    توافق را مشزخص و یکدیگر، موارد توافق و عدم 
پردازد)نیازی، اختصاصزی،  میزان سازگاری اراضی با یکدیگر می

هزا  (. اغلز  کزاربری  122: 1321ملکی نزژاد و  و زیدالعابزدین،   
تواند مثبت یزا  ایرات خارجی بر یکدیگر دارند و این تثییرات می
های همجوار، منهی باشد. ایرات مثبت با افزایش کارایی کاربری

شزوند   تیجه منجر به توسعه پایدار و بهبود شیوه زندگی میدر ن
درحالیکه ایرات منهی به کزاهش کزارایی منجرشزده و کزاهش     

اراضی را بزه دنبزال خواهزد داشزت و بزه ایجزاد       ارزش کاربری
پزور،  های مختلف خواهد انجامید)ایمانیناسازگاری میان کاربری

هزا  صله کاربری(. لرا در سنجش سازگاری، ارتبا  و فا2: 1311
ها بایکدیگر باید مورد بررسی قرارگیزرد و میززان تقابزل    و پهنه

 (.2: 1321ها باهم مشخص شود)حبیبی و نظری عدلی، آن
در اراضزی  کاربریو بررسی سازگاری نینحوه استهاده از زم

و  شیافززا  های مقصد گردشگری اهمیتی دوچنزدان دارد. روستا
اری از مقاصزد گردشزگری   ی در بسیگردشگر یهاتیرونق فعال

زیادی نموده و  روستایی بافت کالبدی روستاها را دچار دگرگونی
هززا تحززت تززاییر آن دچززار تیییززر گردیززده  سززازگاری کززاربری

(. افززززایش شزززمار 11-12: 1322اسزززت)دالل پورمحمزززدی، 
-های اخیر، موج  تیییر گسزترده کزاربری  گردشگران طی دهه

شزگری و مشزکالتی از   اراضی در اغل  روستاهای مقصزد گرد 
سازی است. لرا بهینهها شده قبیل تشدید ناسازگاری در کاربری

اراضی روستاهای مقصد گردشگری به عنوان بخشزی از  کاربری
زاده اراضزی مطزرم مزی شود)حسزین    ریزی کاربریفرایند برنامه

(. از ایززن رو ارزیززابی سززازگاری و   12: 1311دلیززر و شززهیر،  
ر مطلوبیزت کالبزدی روسزتاهای مقصزد     ها دناسازگاری کاربری

(. 1: 1321گردشگری ضزروری اسزت)حبیبی و نظزری عزدلی،     
هزا بزا   نحوه تعامزل آن  ،هامالک سازگاری و ناسازگاری کاربری

ها ایرات نامطلوبی بر جسزم و روم  یکدیگر است، برخی کاربری
ها ماننزد مراکزز   رو این دسته از کاربریانسان می گرارند، از این

درمانی، کشتارگاه، مراکز نگهداری دام در روسزتا، مراکزز جمزع    
هززا و مزوارد مشززابه بززه لحززا   آوری زبالزه و نخالززه، گورسززتان 

بهداشتی باید فاصله مناسبی را با مراکز مسکونی داشته باشزند،  
ها در درون بافت روستایی اخالل زیرا وجود یکی از این کاربری

گزردد و در صزورتی کزه    یشود و ناسازگار محسوب مز ایجاد می
 ،هزا شزود  ها باع  بهبود عملکرد حداقل یکی از آننزدیکی آن

-(. لرا کزاربری 211: 1311شوند)زنگنه، ها سازگار قلمداد میآن

-ها به لحا  شزاخص هایی که به هر نحوی برای سایر کاربری

انزداز و   های مورد بررسی مانند امنیت عمزومی، منظزر و چشزم   
.. ایجاد مزاحمزت داشزته باشزند، ناسزازگار     راحتی و آسایش و .

 هستند.
منطقه مورد مطالعه شهرسزتان بینزالود در اسزتان خراسزان     

شزد.  از شهرستان مشزهد جزدا    1321رضوی است که در سال 
به علت استقرار در فضای فعالیتی این شهرستان طی دهه اخیر 

بزه عنزوان حومزه بالفصزل     ای موقعیت ویژهشهر مشهد،  کالن
سترسی به بزازار مصزرف گسزترده و متنزوع مشزهد و      مشهد، د
شززهر مشززهد و تشززدید  افزززون کالبززدی توسززعه روز هم نززین

پی یدگی و تنوع مناسبات اقتصادی و اجتماعی از خصوصیات و 
اسزت.   شزده های عملکردی ویژه و مختلهی برخوردار  مطلوبیت
و  شزده زمزین  بزاالی  تقاضزای  موجز   عوامزل   نیز مجموعه ا
هزا و تقاضزا    گسترده از نظر نوع کزاربری  یحولبا ترا شهرستان 

نموده است. مواجه  ریدهه اخ یجدید ط هایایجاد کاربریبرای 
 نزه یهز شیافززا  ن،یاستهاده از زم یدر الگو رییتینتیجه این امر 
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خصوصا باغزات و   یکشاورز یهانیکاهش زم ،یخدمات عموم
و  یکشزاورز  یهزا نیزمز  یسزوداگر  تراکم و شیافزا نیهم ن

 یو ادار یفساد مزال  یریگو شکل یخوار نیزم دهیگسترش پد
-سزت یبروز مشزکالت متعزدد ز   نیو هم ن ییروستا یدر نواح

رفزتن پوشزش    نیخاک، از بز  یزیکاهش حاصلخ رینظ یطیمح
-و چشزم  یعز یمنزاطق طب   یتخر ،یجانور یهاو گونه یاهیگ

 .اسززت شززده یعززیطب سززتمیاکوس ینززدهایفرا رییززانززدازها و تی
ای را در افززایش تقاضزای زمزین، مشزکالت عدیزده      هم نین

ایزرات نزامطلوبی بزر     زمزین ایجزاد نمزوده و   ارتبا  بزا کزاربری  
توان بزه قرارگیزری   است. ازجمله میداشته هاسازگاری کاربری

-هایی چون گورستان و غسالخانه در مجاورت کزاربری کاربری

نزوع  های مسکونی و فضای سبز و ... اشاره داشت. باتوجه بزه ت 
اراضی در نواحی روستایی شهرسزتان ضزروری   گسترده کاربری

هزای ناسزازگار   است جهت جلوگیری از ایجاد و افزایش کاربری
 اندیشیده شود.  ای انجام و تدابیر الزمدر منطقه، مطالعه

در باتوجه به آن ه گهته شد در شهرستان بینزالود خصوصزا   
 یی،فضزا  یهزا یتمحزدود  لیز بزه دل  ،گردشزگرپریر  یروستاها
-وسازهای ناشی از خانزه های گردشگری به ویژه ساختفعالیت

ها، مراکز تجاری اسزت، نیزاز بزه کنتزرل و     های دوم، رستوران
هززای مززدیریت صززحیر دارد. عززدم مززدیریت صززحیر فعالیززت 

بزار  تواند پیامزدهای زیزان  ویژه ساخت و سازها میگردشگری به
هزای ناسزازگار، دسزت    گیزری کزاربری  زیادی داشته باشد.شکل

وساز و بارگراری بیش از ظرفیت اندازی به منابع طبیعی، ساخت
هزا در  در اراضی محدود و حسزاس اکولوییزک، پخزش آالینزده    

محیط، حرف و تخری  منابع و مناظر طبیعی از جمله مصزادیق  
 Hunter & Green, 1995, Liu & etبود) آن امر خواهد

al., 1987, OECD, 1981   1312، بریاسزولیس نقزل در :
 هزا و کاربری به لحا  سازگاری اراضی ارزیابی کاربری (. لرا92

 گزامی  موجزود،  مشکالت رفع جهت منطقی حلراه به دستیابی
 اسزت،  روستایی ریزانسیاستگراران و برنامه مدیران، برای مؤیر
های موجود در حد توان با توجه به محدودیت پژوهش حاضرکه 

ا توجه به آن زه در بیزان مسزاله مطزرم شزد      ب پردازد.به آن می
 تیوضزع شود که: سوال اصلی تحقیق به این صورت مطرم می

 ییروسززتا یشززکل گرفتززه در نززواح یهززایکززاربر یسززازگار
 چگونه است؟ نالودیشهرستان ب

اراضزی انجزام گرفتزه و    تحقیقات مختلهی در زمینه کاربری
بحز  قزرار   هر کدام از دیدگاه خاصزی ابعزاد موضزوع را مزورد     

 مطالعات مربو  به سازگاری و تیییزر کزاربری  در ایران اند.  داده
 (211: 1319نیا، سابقه طوالنی ندارد)میمندی پاریزی و کاظمی

و تحقیقات محدود داخلی نیز بیشتر بر شهرها متمرکزز بزوده و   
روسزتایی  اراضزی را در نزواحی  کمتر موضوع سزازگاری کزاربری  

بزه تعزدادی از مطالعزات مزرتبط بزا       1جزدول   اند. بررسی کرده
 شاره دارد. ایافته آنها موضوع و نتایج دست

 اراضیبررسی ادبیات داخلی و خارجی تحقیق پیرامون سازگاری کاربری. 8جدول

 نتایج محقق نویسنده/سال
غهززززززاری، شززززززهقی و 

 (1321صالحی)
بندی اراضی سازگار و ناسزازگار در منزاطق شزهری از نظزر عوامزل آلزودگی       نتایج تحقیق بیانگر اهمیت طبقه

 باشد. آسایش را میصوتی، آلودگی هوا، امنیت، زیبایی شناختی و راحتی 

 (1311خمر و سرگلزایی)
 طیدر شزرا  یسزازگار  یهزا از لحزا  مولهزه   یادار و ینظزام  ،یتجزار یآن است که کاربر انگریب جینتابررسی 

 از این لحا  در وضع نسبتاً مطلوبی قرار دارند.منطقه این موجود در  یهایکاربر رینامناس  هستند. اما سا

مشکینی، حاصزل طلز  و   
 (1312پورطاهری)

های مرتبط مورد مطالعه از مسکونی به کاربریمحدودۀ اراضی در نتایج نشان داد که بیشترین تیییرات کاربری
دهزد کزه   ها نشان میبا بخش گردشکری)مراکز اقامتگاهی، مرهبی، خدماتی و...( بوده است. هم نین بررسی

مزورد مطالعزه   محزدودۀ  ونی، فضزای سزبز و ...( در   های موجود)مسزک های جدید ایجاد شده با کاربریکاربری
 باشد.ناسازگار می

سززززززرور، درویززززززش و 
 (1313ستاری)

های آموزشی، مسزکونی،  اراضی شهری را کاربریاراضی نشان داد که اکثریت کاربریتحلیل سازگاری کاربری
های سازگار هستند، تشزکیل  ها که به طور نسبی با این نوع کاربریدرمانی، تهریحی و سایر کاربری-بهداشتی

صزنعتی، نظزامی، حمزل و نقزل، انبزارداری بزین ایزن        های ناسازگار در نورآباد نظیر کاربریدهد و کاربریمی
 باشد.ها میکاربری

حسزززززین زاده دلیزززززر و 
 (1311شهیر)

گردشگر،  اراضی پیرامون آیار تاریخی در راستای جربدهد که تیییر الگوی کاربرینتایج این تحقیق نشان می
دهزد و هرچزه میززان    تر جهت بازدید از آیار موجزود افززایش مزی   تمایل گردشگران را برای صرف زمان بیش

هزای  تر شود  انگیززه توسزعه فعالیزت   های موجود بیشها در زمینه گردشگری باسایر کاربریسازگاری کاربری
 تر خواهد شد.گردشگری قوی
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 (1313قادری)

باشد البتزه  یم ریبا یباغات و اراضیشهر مرند کاربر یجنوب یورود یاراض شتریه بک دهد ینشان م یهایبررس
 یو خزدمات  یعزال  یآموزش یهایدر کنار کاربر ۀدر محدود یرگاهیو تعم یتجار یهایکاربر ادیوجود تعداد ز

-یژگیمحدوده و نیا زیو گرران اوقات فراغت ن یحیتهر یهایشده است. از نظر کاربر یناسازگار جادیباع  ا
به شهر  یمستقر در آن حس دعوت کنندگ یهایباشد. کاربریرا دارا نم یشهر یورود یفضا کیالزم  یها

 .کند ینم  یترغ یورود یرا در فضا

 (1313پورسعید)
 یفضزا ی، و تجزار  یصزنعت  یهایربرحاضر مشخص می شود که کا همطالعنتایج به دست آمده از به  توجها ب

 زیزادی  ، انطباقمورد مطالعه منطقه در یو صنعت یتوسعه شهر یحی،تهری، پرور  یآبزی، ورزکشای، سبز شهر
 گردیده است. ۀمحدودو سب  ایجاد ناسازگاری بین کاربری های در این  نداشته نیزم لیو پتانس تیبا قابل

میمندی پاریزی و کزاظمی  
 (1319نیا)

در بافت قدیم شهر کرمان از نظر سازگاری و همجواری  های اراضینتایج تحقیق حاکی از آن است که کاربری
مورد مطالعه  ۀمحدودریزی شهری ندارند و این موضوع کیهیت زندگی در هماهنگی چندانی با معیارهای برنامه

 شود.های مسکونی دیده میها در کاربریترین سازگاریرا تحت تثییر قرار داده است. هم نین بیش

تززا  عباسزززاده، آسززمانی و 
 (1312گلی)

 قرار دارند. تنها حزدود  ینسبتاً سازگار ایسازگار و  طیدر شرا یمسکون یواحدها شتریآن است که ب انگریب جیتان
قرار دارنزد کزه عمزدتا مربزو  بزه قزرار        یناسازگار طیشکل گرفته در شهر در شرا یهایدرصد از مسکون2/3

 .شدبایها مگسل میسوخت و حر یهاگاهیها در مجاورت جایکاربرنیگرفتن ا

 (1312جاللی)

دهزد کزه از   یشهر بناب( نشان مز  یهارستانی)دبیآموزشیهایکاربر یهمجوار یبه دست آمده از بررس جیتان
-قرار گرفته 13مالصدرا در رتب   رستانیو دب 1چمران در رتب   دیشه رستانیدر شهربناب، دب رستانیدب 13 نیب

 دانزش  تیز جمع یازهزا یبه ن ییدر پاسخگو یآموزش یهای پرتقاضا، کاربر یهای کاربر انیدرمهم نین  اند.
 .اندمواجه یادیبا مشکالت ز یآموز

 (1311ایمانی پور)

در  طیمح تیهیو ک ستندیبرخوردار ن یمطلوب تیاز وضع یمحل نیساکن دگاهیاز د سازگاری گانه 2 یهاشاخص
محله  نینامطلوب ا تیوضعدهندۀ تر از حد مورد انتطار است که نشان نییپا 91/2 یکل نیانگیمنطقه با م ینا

همجزوار از جملزه    یهزا یکامل بزا کزاربر   یگورستان ناسازگاریادغام کاربر یمکان یهاافتهی بخشاست. در 
 دهد.ینشان م رای مسکونیکاربر

 (1311پیله ور)
سازگارند و قطعات محدودی به سب  قرارگیری های شهر بیرجند نسبت به هم سازگار و کامالً تر کاربریبیش

جهانگردی ناسازگار و کامالً -مسکونی و فضای پریراییهای صنعتی و تثسیسات شهری در کنار کاربریکارگاه
 ناسازگار هستند.

Taleshi, Ghobadi 

(2012) 

ناسازگاری در این منطقزه  های نتایج بیانگر آن است که با توجه به رشد شهر کر  و مهاجرت از تهران کاربری
 شکل گرفته است که منجر به تخری  فضای سبز و استهاده ناپایدار از زمین گردیده است.

Vega & et al 

(2015) 

میزان درآمد خانوار و فاصله از مرکز شهر از جمله متییرهایی بوده است که نوع استهاده دهد که ینشان م جینتا
دهد. شدت تحت تثییر قرار میها را بهکند سطر فضای سبز و سایر کاربریاز زمین و منابع آن را مشخص می

در واقع در این تحقیق مشخص گردید که متییرهای اجتماعی نقش زیادی در چگزونگی اسزتهاده از اراضزی و    
 رعایت استانداردهای سازگاری دارد.

 1312های تحقیق با استهاده از منابع در دسترس، مثخر: یافته
 

شززود تززاکنون گونززه کززه در جززدول مشززاهده مززیهمززان
مطالعات متعددی در ارتبا  با سازگاری کاربری نواحی شزهری  

های ای که ارزیابی سازگاری کاربریاما مطالعه ،استشده انجام
مشاهده نشده است. هم نزین ارزیزابی    ،روستایی را بررسی کند

های متهزاوتی  ها در مطالعات مختلف به روشسازگاری کاربری
تصمیم گیری چنزدمعیاره   هایاست، برخی از مدلانجام پریرفته

-AHPو برخی ترکیبزی   GISافزار فازی، برخی به کمک نرم
GIS هزای مختلزف سزازگاری اسزتهاده     ، برخی نیز از ماتریس

یافته به جز منطقه جیرافیزایی و  اند. تهاوت مطالعات انجامنموده
روش، در متییرهای انتخابی محقزق جهزت بررسزی سزازگاری     

 است. 
 

 داده ها و روش کار
پززژوهش حاضززر بززه لحززا  هززدف کززاربردی و از نظززر روش  

-ها با اسزتهاده از روش تحلیلی است. جمع آوری داده-توصیهی

های اسنادی و میدانی صورت گرفت. روستاهای نمونه، هشزت  
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روستای مقصد گردشگری در شهرسزتان بینزالود اسزت کزه در     
هزای بسزیاری مواجزه هسزتند.     اراضی با چزالش زمینه کاربری 

امه طراحززی شززده، بززر اسززاس روش نمونززه گیززری    پرسشززن
نهزر از خبرگزان و مطلعزین     92غیراحتمالی گلوله برفی در بین 

 یو اعضزا  اریدهمدیران محلی ) -1محلی که شامل سه گروه: 

نهزر   1نهزر دهیزار،    1نهر ) 29دهیاری( به تعداد  شورا و پرسنل
نهر کارمند دهیاری که بومی روستا بوده اند(  11اعضای شورا و 

ی محلز  نیمطلع ریسا -3نهر   11به تعداد  امالک نیمشاور -2
که شامل معلمین بومی، کشاورزان با سابقه و دارای تحصیالت 

 (.2)جدول شد لیتکمنهر  19باال به تعداد 
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 بخش
ناااااا  

 دهستان
 نا  روستا

تااا راا ر فاصااله 

فاصله  کوچک

تااااا 

 مش د

تیااااا  

 روستا

طرح 

 هادی
 جمعیت* خانوار*

حجاا  

 نمونه
فاصاله  

تاااااا 

 راندیز

فاصااله 

تااااااا 

 طرقبه

 طرقبه
 طرقبه

 1 1112 122 دارد پایکوهی 2/1 2/2 2/29 گلستانحصار

 1 223 212 ندارد دشتی 3/2 2 11 نوچاه

 2 2912 111 دارد کوهستانی 13 2/9 21 جاغرق جاغرق

 شاندیز
 شاندیز

 2 1231 222 دارد کوهستانی 31 31 13 زشک

 1 1123 321 ندارد دشتی 3 11 19 دهنو

 1 9112 1323 دارد دشتی 1/2 11 1 ویرانی)نوراباد(

 2 1121 211 ندارد دشتی 13 21 9 حصارسرخ

 2 3111 1119 ندارد پایکوهی 21 22 9 ابرده علیا ابرده

 92 11319 2292 -  11   2 جمع

 1312، جهاد کشاورزی شهرستان بینالود، 1312مثخر: سرشماری عمومی نهوس و مسکن،       
 

بزه کمزک   از روسزتاها   کیز موجود در هزر   یهایکاربر
-یو بررسروستایی(  یهاد یهاطرم) یمطالعات گسترده اسناد

 91یی شناسزایی شزد. در نهایزت    روسزتا  یدر نواح یدانیم یها
 -یتجزار  ،یمسزکون هزای   شامل کاربریگروه  19 ذیلکاربری
و  یادار ،یدرمززان -یبهداشززت ،یمززرهب ،یآموزشزز ،یبازرگززان
و  ییرایپر ،یحمل و نقل و انباردار ،یو ورزش یفرهنگ ،یانتظام
 و معززابر، یسززبز، شززبک  دسترسزز یفضززا ،یخیتززار ،یسززتیتور
قزرار  ی مزورد بررسزی   کارگزاه -یصزنعت  زات،یو تجه ساتیتاس

هزا نسزبت بزه هزم در سزه      ارزیابی سزازگاری کزاربری   گرفت.
هزا و منظزر و   ماتریس امنیت عمومی، راحتی و آسایش کاربری

به پزنج   یاز نظر سازگار هایکاربردر نهایت انداز انجام و چشم

و  قرارگرفزت  یبررسکامالً ناسازگار مورد تا  دسته کامالً سازگار
ها نسبت بزه هزم رتبز     روستاها از نظر میزان سازگاری کاربری

اراضزی بزه   بندی شدند. تعیین سازگاری و ناسزازگاری کزاربری  
هزززای کمزززک مقایسزززات ماتریسزززی و زوجزززی کزززاربری   

( 211: 1312روستایی)مشززکینی، حاصززل طلزز  و پورطززاهری، 
ر بایزد  انجام گرفزت. در ایزن مزاتریس دو نزوع کزاربری مجزاو      

هماهنگ بوده و مزاحمتی برای یکدیگر به وجود نیاورند و حتی 
آیزار   -1ها در بعضی مواقع به همدیگر کمک کنند. اگر کاربری

خار  از حوزه نهزوذ یکزدیگر    -2سو بر یکدیگر نداشته باشند و 
شزوند)دالل  قرارگیرند، در ایزن صزورت سزازگار محسزوب مزی     

 (. 111: 1322پورمحمدی، 
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 انواع کاربری های موجود در روستاهای مورد مطالعه .8جدول

 

 زیرکاربری کاربری زیرکاربری کاربری

 مسکونی

حمل و نقل و  مسکونی با تراکم متوسط

 انبارداری

 پارکینگ

 ترمینال حمل بار و مسافر

 انبار مسکونی با تراکم باال

 خانه های دوم

پریرایی و 

 توریستی

 رستوران

 کافه مساکن مخروبه

-تجاری

 بازرگانی

 مجتمع اقامتی تجاری روزانه )سوپرمارکت(

 هتل تجاری منطقه ای)شرکت تعاونی(

 مرکز فروش نهت

 تاریخی

 موزه
 پست بانک-بانک

 آموزشی

 کاروانسرا/قلعه مهد کودک

 آب انبار تاریخی پایه اول( 1دبستان)

 فضاهای سبز عمومی )پارکها( فضای سبز پایه دوم( 1دبیرستان و هنرستان) 

بهداشتی 

 درمانی

شبک  دسترسی و  مرکز بهداشت

 معابر

 شبک  معابر اصلی درون روستا

 شبک  معابر فرعی درون روستا حمام عمومی

 خانه بهداشت

تاسیسات و 

 تجهیزات

 دفتر مخابرات

 پست برق غسالخانه

 اداری و انتظامی

 گورستان دهیاری/شورای روستا

 کشتارگاه شورای حل اختالف

 پایگاه بسیج

 کارگاهی-صنعتی

 -کارگاههای صنعتی )جوشکاری

 نجاری(

 خیاطی( -کارگاه تولیدی)تولید قارچ انتظامی-مراکز  نظامی

فرهنگی و 

 ورزشی

 گاوداری، دامداری -مرغداری سالن ورزشی

 کتابخانه عمومی
 نانوایی

 تکیه و حسینیه مرهبی

 مسجد محله پارک روستایی

 مسجد جامع زمین ورزشی کودکان

 کلوپ/باشگاه ورزشی
 اماکن زیارتی)امام زاده(
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اراضی روستایی اساسا بزه منظزور اطمینزان    ارزیابی کاربری
ها و رعایت تناس  الزم بین آن بزه  خاطر از استقرار منطقی آن

گیرد)ابراهیم زاده، بررافشان دو صورت کمی و کیهی صورت می
(. یکزی از انزواع مهزم ارزیزابی     112: 1321، زاده لمسوحبی و 

ها نسبت به هزم  اراضی، ارزیابی سازگاری کاربریکیهی کاربری
است. سازگاری عبارت اسزت از وجزود یزک ارتبزا  منطقزی و      

و مکزان   معقول بین روابط در فضایی حاصل از اشتراک فعالیت
تواند محصول فرایند طبیعی باشد یا از طریق که این ارتبا  می

ریزی به وجود آمده باشد. از آنجا که همیشه رشد طبیعزی  رنامهب
هزا و نیازهزای انسزانی    ها در مکان، متناس  بزا خواسزته  فعالیت

ریزی برای ایجاد سزازگاری و همگزونی   نیست  در نتیجه برنامه
هزا و مکزان ضزروری اسزت. از ایزن رو      در روابط بزین فعالیزت  

گیرنزد، بایزد از   ار مزی هایی که در حوزه نهوذ یکدیگر قرکاربری
ها با یکدیگر منطبزق بزوده و   حی  سنخیت و همخوانی فعالیت

دیگزری نشزود)میمندی   موج  مزاحمت و مانع انجزام فعالیزت   
(. فاکتور سزازگاری بزه معنزی    213: 1319نیا، پاریزی و کاظمی

درکنار هم قرارگرفتن دو یا چند کاربری بدون ایرات منهی قابل 
هزا مزانع از   ای که هیچ یزک از کزاربری  به گونه مالحظه است

هزای مجزاور نگزردد. بررسزی     عملکرد صزحیر سزایر کزاربری   
ها برای اطمینان از اینکه با توسعه فضایی سازگاری بین کاربری

جیرافیززایی هززر کززاربری جدیززد، همسززایه خززوبی بززرای سززایر 
 :Musakwa, 2013گیزرد) ها خواهد بود، صورت میهمسایه

-ها از نظر سازگاری ممکن است حالتی(. هم نین کاربر144

 های زیر را داشته باشند:
کامالً با یکدیگر سازگار باشند  یعنی هر دو خصوصزیت   -1

ها نیز بر یکدیگر منطبق های آنمشترکی داشته باشند و فعالیت
 باشد، مانند دو مسکن کم تراکم. 

نسبتاً سازگار باشند  به این ترتی  که هر دو کاربری از  -2
 ماننزد  ،ک نوع بوده، اما در جزئیات باهم تهاوت داشزته باشزند  ی

 متوسط. تراکم با مسکن با تراکم کم مسکن
نسبتاً ناسازگار باشد  یعنی میزان ناسازگاری دو کاربری  -3

-کزاربری  بزا  ترمینزال  مثزل  ،ها بیش تزر باشزد  از سازگاری آن

 مسکونی.
کزاربری  کامالً ناسازگار  به این معنی که مشخصات دو  -9

هیچ گونه همخوانی با یکدیگر نداشته و در تقابزل بزا یکزدیگر    
 صنعتی و مسکونی در کنار همدیگر.باشند، مانند کاربری

تهاوت باشند  یعنزی دوکزاربری از جهزت سزازگاری     بی -2
 (.2: 1313تهاوت باشند)روستایی، سلیمانی و ابراهیمی، باهم بی
 ایزرات  هزا ریانزواع کزارب   بافت متصزل روسزتا،   مقیاس در

 منهزی  یزا  مثبت تواندتثییرات می این دارند و یکدیگر بر خارجی
 اراضزی  هزای کزاربری  کارآیی افزایش مثبت منجر به آیار. باشد

از  شزود و می زندگی بهتر و ایجاد شیوه پایدار توسعه و همجوار
 در شزده  کزارآیی منجزر   کاهش ها بهطرفی ناسازگاری کاربری

خواهزد   مختلزف  هایکاربری ناهماهنگی میان ایجاد به نهایت،
(. 12: 1311شاهکویی، کریم زاده و حسین نژاد، انجامید)خواجه 

هزای سزازگاری،   به طورکلی در نواحی روستایی منظور از مؤلهه
هزای سززازگار درکنزار یکززدیگر و بززرعکس   قرارگیزری کززاربری 
هزای  های ناسازگار از یکدیگر است. کزاربری جداسازی کاربری

هزای دود، بزو، صزدا، شزلوغی، آلزودگی      سازگار مانند کزاربری نا
هزای مسزکونی، آموزشزی،    صوتی، کشتارگاه بایستی از کاربری

: 1322بهداشتی، مرهبی، فرهنگی فاصله داشزته باشزند)زیاری،   
22 .) 

در مطالعه حاضر با توجزه بزه اینکزه ارزیزابی سزازگاری در      
اری روسززتاهای مقصززد گردشززگری مززدنظر اسززت، لززرا سززازگ 

راحتززی و آسززایش  -1هززا بززه وسززیله سززه مززاتریس  کززاربری
امنیت عمزومی مزورد    -3انداز و  منظر و چشم -2)همجواری(، 

 پردازیم:بررسی قرار گرفت که در ادامه به شرم آنها می
آسززایش )همجززواری(: در اسززتانداردهای راحتززی و  -الززف

گیزری  ، واحزدهای انزدازه  «فاصله و زمان»یابی، دو عامل  مکان
میزان آسایش و راحتی هستند. مقوالتی مانند فاصله نزدیک یزا  
فاصله راحت برای زندگی، فواصل پیاده، قابلیزت دسترسزی بزه    
خطو  حمل و نقل و تثسیسات و تسزهیالت شزهری، معمزوال    
مههوم راحتی و آسایش دارند. سهولت دسترسی به تسهیالت و 

ز هزای مختلززف و دوری ا خزدمات شزهری مزورد نیززاز کزاربری    
های پرازدحام از عوامزل آسزایش   های برخی از کاربریمزاحمت

: 1319شززوند)جمالی پززور، شززاه وری و قربززانی، محسزوب مززی 
112 .) 

 ینقش اساسز  ت،یو احساس امن تیامنامنیت عمومی:  -ب
 یفضزاها  یاز موارد، طراح یاریدارد. در بس یزندگ تیدر مطلوب

شوند. بزه  یناامن م ایامن و  هایطیمح جادیساخته شده سب  ا
 یبزه نحزو   ی خزود هایژگیبا و یسکونت یفضاها گریعبارت د

باشزند.  ی ناامن ایکننده بروز جرم و لیتسه ایتوانند محرک و یم
 رینسبت به سزا  یخام ناامن یهادر مکانبه همین دلیل اغل  

 زیز ها به عنوان نقا  جرم خمکان نیتر بوده و از اشیها بمکان
لزرا رشزد و گسزترش بزی رویزه ابعزاد فیزیکزی و        شود. یم ادی

هزا بزه مراکزز    هزای سزکونتگاهی و تبزدیل آن   اجتماعی حزوزه 
ناهمگن جمعیتی، اجتماعی و کالبدی، تثییرات قابل توجزه و در  

گرارد. تزثییر  عین حال اجتناب ناپریری را بر زندگی ساکنین می
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رویه را در اغل  فضزاهای سزکونتگاهی بزه    نامطلوب توسعه بی
هزای اجتمزاعی و   عنوان محیط انسان ساخت، در افزایش آسی 

هززای رفتززاری، بززه روشززنی مززی تززوان مشززاهده   ناهنجززاری
 (. 11: 1311دل یابت، کرد)ابراهیمی و زنده

 یاندازسزاز  انداز و چشمچشم تیاهمانداز: منظر و چشم - 
بزه   هزا کزان م یو کالبد یاجتماع ،یسرنوشت اقتصاد نییدر تع
 یزیربرنامه ندیتوان آن را به مثابه قل  فرایکه ماست  یاگونه

در  ییروسزتا  یانداز بزوم  و چشم منظر. محسوب نمود یو طراح
 یهزا ازیبزه ن  ییپاسزخگو  ،یکزارکرد  تیز بزه لحزا  ماه   رانیا

 سزت، یز طیو محز  یدیز عناصر تول ،یمردم یهاتیفعال ،یانسان

 لیخام تشک یکالبد تیهمگن و متشکل را با هو یامجموعه
سزت. تزداوم اسزتقرار    اارتباطات، کارکردها  انگریدهد که نمایم

اقتصاد، تمزدن و   یهادر روستاها، به منزله حهظ سرچشمه ادافر
روسزتاها و   یاز منظر بوم یجامعه است. با نگهدار کیفرهنگ 

عزالوه بزر منطبزق     میتزوان یناب آن، م یشناختبایز یهاتیهیک
 نیو نزو  یصزنعت  یهزا نظزام  ،یفنزاور  عیشدن با تحوالت سزر 

و  جیتزرو  ضزمن و  میرا روا  ده یبر گردشگر یمبتن یاقتصاد
تمدن و فرهنگ  یهاهیموجود در روستاها، پا ینشر فرهنگ غن

 .(132: 1321 ان،یبمان ی و)اکبرمیاستحکام بخش زیرا ن
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 ررح و تفسیر نتایج
نهر از مطلعزین محلزی شزرکت نمودنزد کزه       92در این مطالعه 

سال بوده است. از  31تمامی آنها مرد بوده و میانگین سنی آنها 
 92درصد دیز لم و   91درصد کمتر از دی لم،  12نظر تحصیالت 

ادامزه ارزیزابی پاسزخگویان در    در اند. از دی لم بودهدرصد باالتر 
 نیامورد ماتریس های سه گانه طراحی شده ارائه می شود. در 

)از نظزر   یدو کزاربر  یبزاال  یسازگار انگریب 2عدد  ها سیماتر
 انگریز ب 1و عزدد  انزداز(   راحتی و آسایش، امنیت، منظر و چشزم 

 است. یدوکاربر نیب نییپا یسازگار

امنیزت عمزومی: در   به لحزا   ها کاربری یگارسازماتریس 
( میانگین ارزیابی پاسخگویان در مورد میزان سازگاری 9جدول )
های چهارده گانه آمده ها در رابطه با امنیت ذیل کاربریکاربری

است. مطابق جدول باالترین میزان سازگاری به لحزا  امنیزت   
 کزاربری اسزت.   11/9مزرهبی بزا میزانگین    مربو  بزه کزاربری  

هایی است که در عمده نواحی مرهبی از جمله مهمترین کاربری
روسززتایی وجززود دارد و عمززدتا در داخززل بافززت و در مجززاورت 

ها لرا عمدتا باسایر کاربری، مسکونی و تجاری قرار داردکاربری 
از نظززر امنیززت عمززومی سززازگاری مناسززبی دارد و گززاه خززود  

شزود.  مجاور محسوب مزی  هایایجادکننده امنیت برای کاربری
های شبک  دسترسی و معابر نیز از ایزن حیز    هم نین کاربری

ها بزه وجزود شزبک  معزابر بسزتگی      که استهاده از سایر کاربری
سازد، ها را در روستا ممکن میزیادی دارد و استهاده آسان از آن

در مرتبز  دوم سزازگاری بزه لحزا  امنیزت       ،12/9با میزانگین  
بازرگانی نیز باتوجزه  -تجاریگرفته است. کاربریها قرار کاربری

به دامنه خدماتی آن برای سزاکنین از نظزر امنیزت عمزومی بزا      
شود. های کامالًسازگار محسوب میجزو کاربری، 11/9میانگین 

جززو   19/9مسزکونی و انتظزامی بزا میزانگین     هم نین کاربری
 های کامالً سازگار از نظر امنیت عمومی است. کاربری

ی، و نقزل و انبزاردار   حملی، و ورزش یفرهنگهای ربریکا
 زاتیز و تجه ساتیتاس، سبز یفضای، خیتاری، ستیتور-ییرایپر
های سزازگار  ی از حی  سازگاری جزو کاربریکارگاه-یصنعتو 

کزاربری موجزود،    19به دست آمزده اسزت. هم نزین در بزین     
  به ها از نظر امنیت مربوترین میانگین سازگاری کاربری پایین

هزای  است که باتوجه به بررسزی  22/3با امتیاز  تاریخی کاربری
فضاهای تاریخی بزه دلیزل فقزدان     انجام شده مشخص شد که

و مخروبه بودن اغلز  آنهزا   در نواحی روستایی متولی مشخص 
انزد.  دهشهای مجاور خود باع  کاهش میزان امنیت در کاربری

ی بزه  سزت یتور-ییرایپزر تاریخی کاربریهم نین پس از کاربری
، علت ازدحام بیش از حد تعداد گردشگر و مشکالت ناشی از آن

تزرین  پزایین  32/3در عمده روستاهای مورد مطالعه با میزانگین  
 میانگین را به خود اختصام داده است.

باالترین نمزره سزازگاری در مزاتریس امنیزت عمزومی در      
ی دهنو به ی، در روستاو انتظام یادارروستای زشک به کاربری 

 ، در روستای جاغرق بزه کزاربری  زاتیو تجه ساتیتاسکاربری 
-یتجزار ی، در روستای ابزرده علیزا بزه کزاربری    و انتظام یادار

ی، در بازرگزان -یتجزار ی، در روستای نوچاه بزه کزاربری   بازرگان
ی، در روسززتای مززرهب روسززتای حصارگلسززتان بززه کززاربری  

و در روسزتای   برو معزا  یشزبک  دسترسز  حصارسرخ به کاربری 
مسکونی اختصام پیدا کرده است. میزانگین  ویرانی به کاربری 

 32/3سازگاری در بعد امنیت عمومی در روستای حصارسرخ بزا  
ترین مقدار را به خود بیش 32/9کمترین و در روستای نوچاه با 

ها نسبت بزه  اختصام داده است. به طورکلی سازگاری کاربری
، زشززک، حصارگلسززتان، ایززده علابززر، جززاغرق، دهنززوهززم در 

( و در روسزتای  9الزی   3ی، نسبتاً سازگار)بین رانیوو  حصارسرخ
 .( است2الی 9نوچاه کامالً سازگار)بین 

 

 مورد مطالعه عمومی در روستاهای جمع بندی ماتریس سازگاری کاربری ها به لحا  امنیت .8جدول 

 جاغرق دهنو زرک کاربری
ابرده 

 علیا
 وضعیت ویرانی حصارسرخ حصارگلستان نوچاه

 کامالً سازگار 99/9 21/3 21/3 21/9 11/9 12/3 21/3 13/9 مسکونی

 کامالً سازگار 13/9 12/3 29/3 11/2 29/9 11/9 12/3 13/9 یبازرگان-یتجار

 کامالً سازگار 23/9 11/3 12/9 12/9 23/9 11/3 21/3 22/3 آموزشی

 کامالً سازگار 11/9 31/3 33/9 21/9 21/9 21/9 13/3 11/9 مرهبی

 نسبتاً سازگار 11/3 11/3 22/3 11/9 11/3 11/3 12/3 11/3 بهداشتی درمانی
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 کامالً سازگار 11/3 12/3 21/9 32/9 13/3 31/9 19/3 21/9 اداری و انتظامی

فرهنگی و 

 ورزشی
 نسبتاً سازگار 11/3 12/3  23/9 99/3 - 12/3 -

حمل و نقل و 

 انبارداری
 نسبتاً سازگار 11/3 11/3 11/3 - 11/2 29/3 - 11/3

-پریرایی

 توریستی
 نسبتاً سازگار 11/3 21/3 33/3 - 23/2 29/3 - 22/3

 نسبتاً سازگار 21/3 - - - 33/3 - - - تاریخی

 نسبتاً سازگار - 13/3 - - - - 21/3 - فضای سبز

شبک  دسترسی و 

 معابر
 کامالً سازگار 29/9 22/3 21/9 11/9 11/9 19/3 11/9 11/9

تاسیسات و 

 تجهیزات
 نسبتاً سازگار 11/3 23/2 22/9 - 29/3 12/3 12/9 11/3

 نسبتاً سازگار 31/3 11/2 31/3 11/9 31/3 22/3 31/3 31/3 کارگاهی-صنعتی

   1312های تحقیق، مثخر: یافته

 انداز منظر و چش به لحاظ ها کاربری یسازگارماتریس 

گانزه موجزود، بزاالترین     19هزای  مطابق جدول در بین کاربری
مزرهبی بزا   انداز به کاربری میزان سازگاری از نظر منظر و چشم

-هم نزین کزاربری  اختصام پیدا کرده اسزت.   13/3میانگین 

ی نیز به علت رفع عمدۀ نیازهزای روسزتاییان و   بازرگان-یتجار
در رتبز    12/3مرهبی با میزانگین  تثمین آسایش پس از کاربری
ی در بعد منظزر و  و ورزش یفرهنگدوم قرار گرفته است. کاربری

در رتب  سزوم قزرار گرفتزه اسزت و      19/3انداز، با میانگین  چشم
 شود.سازگار محسوب می های نسبتاًجزو کاربری

تزرین میزانگین    هزای مزورد بررسزی پزایین    در بین کاربری
-انزداز  بزه کزاربری   ها از حی  منظر و چشزم سازگاری کاربری

اسزت. هم نزین   اختصام پیدا کرده 32/1ی با کارگاه-یصنعت
 زاتیز و تجه ساتیتاسکاربری ،یکارگاه-یصنعتپس از کاربری

 19ستایی در رتب  سیزدهم از بین باتوجه به استقرار در بافت رو
 است. قرارگرفته 29/1کاربری با میانگین 

ی، و انتظزام  یاداری، درمزان  یبهداشتی، آموزشهای کاربری
هزای  در وضعیت نسبتاً سازگار و کزاربری  سبز یفضای و خیتار

-ییرایپزر ی و و نقزل و انبزاردار   حمل، و معابر یشبک  دسترس

انزداز  تهاوت از حی  منظر و چشمهای بیی جزو کاربریستیتور
شوند. الزم به ذکر است که هیچ یک از روستاهای محسوب می

انداز  مورد مطالعه در وضعیت کامالً سازگار از حی  منظر و چشم
انداز در روسزتای   ها از جهت  چشمنیست. سازگاری بین کاربری

بیشزتر   22/3و روستای دهنو با میانگین  11/9نوچاه با میانگین 
و  حصارسزرخ ، زشکاز سایر روستاها است. هم نین روستاهای 

انداز در وضزعیت   از نظر سازگاری به لحا  منظر و چشم جاغرق
ترین میانگین به دست آمده به روسزتای  تهاوت هستند. پایین بی

بزا  حصارسزرخ  و پس از آن به روستای  91/2زشک با میانگین 
 ، تعلق دارد. 21/2

منظزر  نمره سازگاری در ماتریس  ، باالترین2مطابق جدول 
ی، در بازرگزان -یتجزار در روستای زشک به کاربریانداز  و چشم

در ، یو انتظام یاداری و درمان یبهداشتروستای دهنو به کاربری
مسزکونی، در روسزتای   روستای جاغرق و ابرده علیا به کزاربری 

-ی، در روستای حصارگلستان به کاربریآموزشنوچاه به کاربری

ی، در روسززتای سززتیتور-ییرایپززری و و نقززل و انبززاردارحمززل 
ی و در روستای ویرانی بزه  بازرگان-یتجارحصارسرخ به کاربری

 ی اختصام پیداکرده است.بازرگان-یتجارکاربری
 

 
 
 



 08          1311بهار ، 11)سری جدید(، پیاپی  1، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 
 

 در روستاهای مورد مطالعه انداز منظر و چشمجمع بندی کاربری ها در ماتریس  .8جدول 

 جاغرق دهنو زرک کاربری
ابرده 

 علیا
 نوچاه

 حصااار

 گلستان

 حصار

 سرخ
 وضعیت ویرانی

 نسبتاً سازگار 12/3 13/3 11/3 11/9 12/3 13/9 19/3 91/3 مسکونی

 نسبتاً سازگار 12/3 92/3 21/3 22/9 21/3 23/3 22/3 21/3 یبازرگان-یتجار

 نسبتاً سازگار 21/3 11/3 91/3 91/9 22/3 39/3 21/3 13/3 آموزشی

 نسبتاً سازگار 11/3 12/3 11/9 92/9 21/3 91/3 13/3 12/3 مرهبی

 نسبتاً سازگار 99/3 21/3 22/3 11/9 21/3 11/2 11/3 11/3 بهداشتی درمانی

 نسبتاً سازگار 22/3 12/3 91/3 11/3 39/3 91/3 11/3 12/3 اداری و انتظامی

 نسبتاًسازگار 12/3 21/3 - 11/9 99/3 - 92/3 - فرهنگی و ورزشی

 تهاوت بی 21/3 11/2 22/3 - 33/3 19/2 - 92/2 حمل و نقل و انبارداری

 تهاوت  بی 21/3 11/2 22/3 - 33/3 19/2 - 92/2 توریستی-پریرایی

 سازگارنسبتاً  12/3 - - - 32/3 - - - تاریخی

 نسبتاً سازگار - 13/3 - - - - 22/3 - فضای سبز

 تهاوت  بی 11/2 12/3 23/3 21/3 12/1 19/2 22/2 29/3 شبک  دسترسی و معابر

 نسبتاًناسازگار 21/2 21/1 22/3 - 39/2 22/1 92/2 12/1 تاسیسات و تجهیزات

 نسبتاًناسازگار 11/1 22/1 29/3 12/2 22/1 21/1 19/1 22/1 کارگاهی-صنعتی

   1312مثخر: یافته های تحقیق،    

 
 راحتی و آسایشبه لحاظ ها کاربری یسازگارماتریس 

هزای  کزاربری  اسزتقرار  نحوه باید اراضیکاربری ریزیدر برنامه
در بزین   .گیزرد  قزرار  توجزه  یکدیگر مزورد  مجاورت مختلف در

مربو   شیو آسا یراحتگانه باالترین میزان های چهاردهکاربری
اسزت.   21/9شزبک  دسترسزی و معزابر بزا میزانگین      به کاربری

در مرتب  دوم از نظر  11/3مسکونی با میانگین هم نین کاربری
هزا از جملزه   قرار گرفته اسزت. سزایر کزاربری    شیو آسا یراحت
و  یاداری، درمزان  یبهداشتی، مرهبی، آموزشی، بازرگان-یتجار
ی در درجزه  کارگزاه -یصزنعت و  زاتیو تجه ساتیتاسی، انتظام

و نقزل و   حمزل ی، و ورزش یفرهنگهای کاربری ،نسبتاً همجوار
تهزاوت از نظزر    ی در وضزعیت بزی  سزت یتور-ییرایپری و انباردار
ها قرار دارند. هم نزین  نسبت به سایر کاربری شیو آسا یراحت

ترین درجه سزازگاری  در پایین 12/3تاریخی با میانگین کاربری
هزا قزراردارد. در بزین    با سایر کزاربری  شیو آسا یراحتاز حی  

در  19/9روستاهای مورد مطالعزه روسزتای نوچزاه بزا میزانگین      
در  13/3بهترین وضزعیت و روسزتای ابزرده علیزا بزا میزانگین       

هزا قزرار   کزاربری  شیو آسا یراحتترین وضعیت به لحا  پایین
، جزاغرق ، دهنزو ، زشزک وسزتاهای  گرفته است. هم نزین در ر 

هزای در وضزعیت   ی کزاربری رانز یوو  حصارسرخ، حصارگلستان
 اند. با یکدیگر قرار گرفته شیو آسا یراحتنسبتاً سازگار از نظر 

و  یراحتز مطلزوبترین وضزعیت بزه لحزا       ،روسزتای زشزک   در
مسزکونی، در روسزتای دهنزو بزه     مربزو  بزه کزاربری    شیآسزا 

مرهبی، در روستای جاغرق به کاربریی، بازرگان-یتجارکاربری
، در و معزابر  یشزبک  دسترسز  در روستای ابرده علیا به کزاربری 

ی، در روستای حصارگلستان بزه  آموزشروستای نوچاه به کاربری
شزبک   مسزکونی، در روسزتای حصارسزرخ بزه کزاربری      کاربری
-یتجزار و در روسزتای ویرانزی بزه کزاربری     و معزابر  یدسترس
 م پیدا کرده است. ی اختصابازرگان
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 ها در روستاهای مورد مطالعه کاربری جمع بندی ماتریس همجواری .8جدول 

 جاغرق دهنو زرک کاربری
ابرده 

 علیا
 وضعیت ویرانی حصارسرخ حصارگلستان نوچاه

 نسبتاً سازگار 11/9 12/3 13/9 11/9 12/9 32/3 11/9 21/9 مسکونی

 نسبتاً سازگار 31/9 13/3 11/9 22/9 11/3 11/9 91/3 29/3 یبازرگان-یتجار

 نسبتاً سازگار 21/3 21/3 23/3 12/9 21/3 11/3 11/3 12/3 آموزشی

 نسبتاً سازگار 12/3 21/3 11/3 21/9 21/3 21/9 13/3 21/3 مرهبی

 نسبتاً سازگار 12/3 11/3 11/9 11/9 21/3 92/3 21/3 11/3 بهداشتی درمانی

 نسبتاً سازگار 12/3 11/3 11/3 19/9 12/3 12/3 11/3 31/3 اداری و انتظامی

 نسبتاً سازگار 12/3 12/3 - 12/3 21/3 - 31/9 - فرهنگی و ورزشی

 نسبتاً سازگار 22/3 11/3 22/2 - 23/3 99/3 - 31/3 حمل و نقل و انبارداری

 نسبتاً سازگار 21/3 12/3 22/3 - 19/3 21/3 - 13/3 توریستی-پریرایی

 نسبتاً سازگار 29/3 - - - 11/2 - - - تاریخی

 نسبتاً سازگار - 12/2 - - - - 33/3 - فضای سبز

 کامالً سازگار 11/9 91/9 22/3 21/9 31/9 11/3 22/9 31/9 شبک  دسترسی و معابر

 نسبتاً سازگار 11/3 11/3 92/3 - 13/3 12/3 11/9 21/3 تاسیسات و تجهیزات

 نسبتاً سازگار 21/3 11/3 91/3 11/3 22/3 19/3 11/3 91/3 کارگاهی-صنعتی

 .1312 ق،یتحق یها افتهیمثخر: 
 

هزا در روسزتاهای مزورد    تحلیل درجزه سزازگاری کزاربری   
کاربری از نظر ماتریس های سه گانه  91جدول زیر : در بررسی

به تهکیک هر روستا مورد بررسی قرار گرفت. مطابق جدول در 
ماتریس سازگاری از حی  امنیت عمومی مطلزوبترین وضزعیت   

و  13/9مسکونی بزا تزراکم کزم بزا میزانگین      مربو  به کاربری
 11/2مسززاکن مخروبززه بززا میززانگین کمتززرین آن بززه کززاربری

اختصززام پیززدا کززرده اسززت. هم نززین در مززاتریس منظززر و  
شزبک  معزابر   انداز مطلوبترین وضعیت مربو  بزه کزاربری   چشم
-ترین آن به کزاربری و کم 32/9با میانگین  درون روستا یاصل

و  یراحتز  سیر مزاتر تعلزق دارد. د  21/1بزا میزانگین    کشتارگاه
-یبزه کزاربر   مطلزوبترین وضزعیت مربزو    هزا  یکاربر شیآسا
مسزاکن  یآن بزه کزاربر   نیتزر و کم 33/9 میانگینبا  نگیپارک

 اختصزام پیزدا کزرده اسزت.     1/2با میزانگین نهزایی    مخروبه
باالترین میانگین سازگاری در ماتریس امنیت عمومی مربو  به 

ترین  پائین 32/3با  حصارسرخو روستای  32/9روستای نوچاه با 

 میانگین را به خود اختصام داده است. 
انزداز   باالترین میانگین سزازگاری از حیز  منظزر و چشزم    

ترین میانگین مربزو    و پائین 13/3مرهبی با  مربو  به کاربری
قززرار دارد. در بززین  32/1ی بززا کارگززاه-یصززنعتبززه کززاربری 

مطلزوبترین   11/9نوچزاه بزا میزانگین     ،روستاهای مورد بررسی
ن وضعیت نامطلوبتری 91/2وضعیت و روستای زشک با میانگین 

انزداز را   هزا از نظزر منظزر و چشزم    را به لحا  سازگاری کاربری
 دارند. 

 شیو آسزا  یراحتز باالترین میزانگین سزازگاری بزه لحزا      
و  21/9بزا میزانگین    و معزابر  یدسترس  شبکمربو  به کاربری

 11/3ی با میزانگین  خیتارترین میانگین مربو  به کاربری پائین
مطالعه روستای نوچاه با میزانگین   است. در بین روستاهای مورد

 شیو آسزا  یراحتز در بهترین وضعیت سزازگاری در بعزد    12/9
تزرین  در پزایین  13/3ها و روستای ابرده علیا با میانگین کاربری

 وضعیت قرار گرفته است.
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 شهرستان بینالودجمع بندی ماتریس سازگاری در روستاهای مورد مطالعه  .8جدول

ی
کاربر

ها
 

 زیرکاربری

 ویرانی حصارگلستان حصارسرخ نوچاه ابرده علیا جاغرق دهنو زرک
نمره ن ایی 
 سازگاری

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

مسکونی
 

مسزززکونی بزززا 
 22/9 11/9 13/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/2 11/2 11/9 11/2 11/9 11/9 11/2 11/3 11/3 11/2 11/9 11/2 11/9 11/2 11/9 11/2 11/2 11/9 11/9 تراکم متوسط

ی بزززا مسزززکون
 31/9 11/9 29/9 21/3 21/3 11/2 21/3 21/9 21/9 11/2 11/9 21/9 11/9 11/9 11/2 11/2 21/9 33/9 11/9 21/9 11/9 11/2 21/3 21/9 21/9 21/3 21/9 تراکم باال

 21/9 21/3 13/3 11/9 11/3 33/9 33/2 11/3 11/2 11/2 11/2 11/9 33/9 11/9 11/9 33/9 11/9 21/2 11/9 33/2 11/9 11/2 11/2 11/3 11/9 33/3 11/9 های دومخانه

 مسززززززززاکن
 11/2 13/3 11/2      21/2 11/1 11/1 21/3 22/2 12/1       12/3 12/3 11/9 21/1 11/9 11/3 12/1 11/2 22/3 22/3 11/3 11/9 مخروبه

ی
تجار

-
بازرگانی

 

 21/9 21/3 21/9 21/9 91/9 21/9 11/9 91/3 11/3 21/9 21/3 11/9 12/9 12/9 11/2 11/9 91/3 21/9 11/9 11/9 11/9 11/3 11/3 91/3 21/3 91/9 11/9 تجاری روزانه  

منطقزه   تجاری
 22/3 21/3 12/3 11/9 21/3 11/3 11/2 21/3 23/3 33/9 11/3 31/3       11/3 33/3 21/9 11/9 11/3 11/9       23/3 11/9 21/9 ای  

فززروش مرکززز 
 21/3 11/3 11/3                                           21/3 11/3 11/3 نهت

پسززت -بانززک
 12/3 21/3 22/9 23/3 21/3 11/9       11/3 21/3 21/3 21/3 21/3 11/2 11/3 19/3 21/9       33/3 21/3 23/3       بانک

آموزشی
 

 21/3 19/3 21/3 21/3 21/2 11/9                         21/3 93/3 11/3             مهد کودک

پایه  1ن )دبستا
 21/3 33/3 12/3 22/3 22/2 22/9 11/9 11/3 21/2 21/3 22/3 13/9 11/9 21/9 23/9 13/3 13/3 21/9 12/3 22/3 22/3 11/3 21/3 21/3 12/3 13/3 22/3 اول(

دبیرسززززتان و  
 22/3 11/3 21/9 21/3 21/3 99/9 11/3 11/3 21/3 22/3 31/3 22/9 21/9 93/9 11/2 11/9 99/3 21/9 92/3 31/3 11/9             هنرستان

مرهبی
 12/3 19/3 21/3 11/3 12/3 11/3 12/2 21/2 11/3       32/9 13/9 22/9                         تکیه و حسینیه 

 23/3 13/3 21/9 22/3 11/3 31/3 12/3 31/3 31/3 11/3 11/9 21/9 31/9 33/9 21/9 21/3 21/3 21/3 21/3 91/3 21/9 91/3 12/3 13/9 21/3 12/3 11/9 محلهمسجد 

 11/3 21/3 12/3 12/3 12/3 12/9 19/2 13/3 99/3                                     جامعمسجد 

 21/3 92/3 22/3       21/3 32/3 21/3                                     زیارتی اماکن
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ی
کاربر

ها
 

 زیرکاربری

 ویرانی حصارگلستان حصارسرخ نوچاه ابرده علیا جاغرق دهنو زرک
نمره ن ایی 
 سازگاری

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

بهداشت
ی درمانی

 

 22/3 91/3 21/3 22/3 11/3 21/9 12/3 12/3 11/3             22/3 91/3 11/9 12/3 12/3 31/9 11/9 12/3 99/3       مرکز بهداشت

 91/3 12/3 21/3 21/3 21/3 22/3                         92/3 12/3 21/3             عمومیحمام 

 12/3 29/3 21/3 21/3 91/3 21/3 13/2 93/3 21/3 11/9 22/3 22/3 11/9 11/9 11/9 22/3 92/3 22/3 12/3 12/2 12/9 11/3 11/3 21/3 29/3 11/3 11/3 بهداشتخانه 

 21/3 12/2 21/3 11/3 32/3 22/3                   21/3 11/2 91/3 11/3 11/2 11/3             انهغسالخ

ی 
ادار

و انتظامی
 

دهیاری/شورای 
 روستا

12/9 11/9 91/3 12/3 12/3 31/9 21/9 21/3 21/9 13/3 21/3 11/3 92/9 22/3 11/9 33/9 12/3 11/9 13/3 11/3 13/3 11/9 91/3 22/3 11/3 11/3 12/3 

حززل  شززورای
 21/3 31/3 19/3 11/3 12/3 12/3 12/3 12/3 11/3 11/9 12/3 31/9                               اختالف

 11/3 91/3 12/3 22/3 21/3 13/3 19/3 91/3 32/3 11/3 19/3 11/9 12/9 23/3 33/9 11/3 91/3 13/3 32/3 32/3 22/9 22/3 12/3 12/3 33/3 92/3 33/9 ه بسیجپایگا

-نظامی  مراکز
 12/3 22/3 21/9 11/3 22/3 32/9                         11/3 11/3 12/9             انتظامی

فرهنگی
 

و ورزشی
 

 22/3 12/3 11/9 11/9 11/3 11/3             11/3 29/3 23/9                         سالن ورزشی

کتابخانزززززززه 
 13/3 11/9 11/3 13/3 11/9 12/3                                          عمومی

 21/3 11/3 12/3 31/9 19/3 21/3       11/3 13/3 13/3                   91/9 23/9 22/3       روستاییپارک 

زمززین ورزشززی 
 19/3 11/3 19/3 21/3 21/3 11/3       11/3 11/3 13/9                   21/9 13/3 21/3       کودکان

باشزززگاه کلوپ/
 12/3 99/3 99/3                         21/3 99/3 99/3                   ورزشی

حمل و 
نقل و 

ی
انباردار

 33/9 12/3 22/3       33/3 12/3 22/3                                     پارکینگ 

ال حمززل ترمینزز
 22/3 92/3 11/3       19/3 11/3 19/3                   11/3 11/3 19/3       31/9 12/9 11/3 بار و مسافر

 31/3 32/3 21/3 22/3 22/3 11/3 12/3 21/3 11/2 22/2 11/3 11/3       23/3 11/9 11/2 21/2 11/3 12/3             انبار

پریرایی و 
توریستی

 

 رستوران
11/3 19/3 11/3       12/3 11/2 12/2 11/3 21/3 21/3       33/3 21/3 32/3 12/2 12/2 21/3 21/3 12/3 12/3 99/3 91/3 11/3 
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ی
کاربر

ها
 

 زیرکاربری

 ویرانی حصارگلستان حصارسرخ نوچاه ابرده علیا جاغرق دهنو زرک
نمره ن ایی 
 سازگاری

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

ت
امنی

ش  
منظر و چ

 
انداز

 

راحت
 ی

سا
و آ

ی
 ش

 11/3 91/3 12/3 22/3 91/3 21/3 12/3 11/3 11/3             19/3 29/3 19/2 93/3 11/3 33/3             کافه

 19/3 22/3 31/3     21/3 23/3 31/3 11/3             11/3 22/3 12/2             91/3 21/3 13/3 مجتمع اقامتی

 13/3 32/3 33/3       39/3 13/3 22/3                                     هتل

تاریخی
 99/3 29/3 21/3 22/2 11/3 22/3                                           موزه 

 11/2 11/3 32/3                         11/2 11/3 33/3                   روانسرا/قلعهکا

ی  11/3 11/3 21/3             12/3 11/3 21/2                               انبارآب 
ضا

ف
سبز

 

فضززاهای سززبز 
 19/3 19/9 21/3             11/2 22/3                     33/3 91/9 21/3       عمومی  

شبک  دسترسی و 
معابر

 

شززبک  معززابر   
 31/9 32/9 11/9 11/9 11/9 11/9 22/9 32/9 29/3 11/3 32/9 29/9 21/9 21/9 11/9 91/9 21/9 11/3 22/3 21/9 11/3 32/9 22/3 11/9 21/9 11/9 11/9 اصلی درون  

شززبک  معززابر   
 21/9 21/9 13/9 11/9 91/9 11/9 19/9 91/9 22/3 21/3 11/9 21/9 13/9 91/9 11/9 22/9 19/9 19/9 19/3 92/9 11/3 12/9 22/3 19/3 91/9 91/9 12/9 فرعی درون  

ت و 
تاسیسا

ت
تجهیزا

 92/3 23/3 32/3 11/3 92/3 92/3                        22/3 92/3 22/3 21/3 99/3 21/3 11/3 11/3 22/3 دفتر مخابرات 

 91/3 22/3 91/3 99/3 11/3 91/3                   21/3 22/3 11/3 99/3 11/3 12/3             پست برق

 21/3 21/2 12/3 11/3 11/9 19/3 11/3 22/1 21/2 92/3 11/3 22/9       11/3 12/3 91/3 29/3 22/3 12/3 13/3 22/9 91/9 29/3 12/9 21/9 گورستان

 22/3 21/1 39/3      22/3 21/1 91/2                                     کشتارگاه

صنعتی
-

کارگاهی
هزززای کارگزززاه 

 صنعتی  
91/3 12/2 22/3 32/3 12/3 12/3 21/3 11/3 11/3 21/3 11/3 12/3 13/9 22/3 11/9 91/3 22/3 13/3 11/2 12/1 11/3 91/3 22/3 11/9 99/3 22/3 22/3 

 21/3 92/3 91/3 12/9 11/3 21/3 11/9 32/2 11/2 21/3 19/3 21/3 22/3 12/3 21/9 21/3 22/3 22/3     12/3 11/9 21/3 19/3 92/3 33/3 32/3 کارگاه تولیدی  

 -مرغزززززداری
 11/3 22/3 12/3 22/3 12/3 11/3 12/9 11/2 12/2 91/3 19/3 11/3       19/3 99/3 22/3 19/3 12/9         21/3 91/2 11/2 گاوداری و ...

 12/3 99/3 33/3 21/3 12/3 22/3 11/3 11/2 11/3 31/3 12/3 22/3 23/3 21/3 21/3 29/3 92/3 21/3 19/3 12/3 12/3 22/3 39/3 21/3 21/3 22/3 21/3 نانوایی

 31/3 11/3 32/3 21/3 11/3 21/3 11/3 13/3 12/3 12/3 92/3 22/3 23/9 11/9 11/9 19/3 21/3 19/3 12/3 21/3 12/3 11/3 21/3 11/3 12/3 19/3 12/3 میانگین

   1312های تحقیق، مثخر: یافته
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 تیز امنمیزان سازگاری به لحزا    نیباالتر 2مطابق جدول 
تزرین   و پزائین  11/9 یینها نیانگیبا م یمرهبیمربو  به کاربر

. هم نزین،  اسزت  22/3 ازیز بزا امت  یخیتزار یمربو  بزه کزاربر  
مربزو  بزه   انداز  منظر و چشماز حی   یسازگار زانیم نیباالتر
تززرین مربززو  بززه  و پززائین 13/3 نیانگیززم بززا یمززرهبیکززاربر
میزان  نیباالتر. است 32/1ی با میانگین کارگاه-یصنعتیکاربر

مربززو  بززه  هززایکززاربر سززازگاری از حیزز  راحتززی و آسززایش
ترین میانگین مربزو    و پائین 11/3 با میانگین یمسکونیکاربر
. هم نین نتایج به دست آمزده  است 11/3 با یخیتاریکاربربه 

 13/3دهد که در ماتریس امنیت این مقزدار برابزر بزا    نشان می
-سازگار است، به بیانی دیگر کاربریاست که در وضعیت نسبتاً 

گانه مورد بررسی از نظر امنیت نسبت بزه یکزدیگر    های چهارده
انداز نیز میزانگین   تاحدودی سازگار هستند. در بعد منظر و چشم

است که وضعیت موجود در این بعد  11/3به دست آمده برابر با 
و  یراحتز نسبتاًسازگار است. هم نین مشخص شد که میانگین 

است که مشخص کننزده ایزن    11/3ها برابر با کاربری شیاآس
های موجود در این بعد در وضعیت نسزبتاً سزازگار   است کاربری
 قرار گرفته اند.

 در روستاهای مورد مطالعه هامیانگین نهایی ماتریس سازگاری کاربری  .0جدول

 امنیت 
منظر و 

 انداز چش 

و  یراحت

 شیآسا

سازگاری 

 ن ایی
 وضعیت رتبه

 سازگارنسبتاً  1 22/3 11/3 21/3 19/9 مسکونی

 نسبتاً سازگار 1 11/3 22/3 12/3 11/9 یبازرگان-یتجار

 نسبتاً سازگار 9 11/3 23/3 32/3 12/9 آموزشی

 نسبتاً سازگار 2 21/3 19/3 13/3 11/9 مرهبی

 نسبتاً سازگار 2 11/3 11/3 11/3 11/3 بهداشتی درمانی

 نسبتاً سازگار 2 11/3 12/3 21/3 11/9 اداری و انتظامی

 نسبتاً سازگار 3 12/3 21/3 19/3 19/3 فرهنگی و ورزشی

 نسبتاً سازگار 12 22/3 91/3 22/2 92/3 حمل و نقل و انبارداری

 نسبتاً سازگار 11 21/3 22/3 22/2 32/3 توریستی-پریرایی

 نسبتاً سازگار 11 21/3 11/3 91/3 22/3 تاریخی

 نسبتاً سازگار 1 22/3 12/3 22/3 11/3 فضای سبز

 نسبتاً سازگار 1 12/3 21/9 11/2 12/9 شبک  دسترسی و معابر

 نسبتاً سازگار 13 11/3 21/3 29/1 11/3 تاسیسات و تجهیزات

 تهاوت بی 19 22/2 13/3 32/1 91/3 کارگاهی-صنعتی

  21/3 11/3 11/3 13/3 میانگین

 نسبتاً سازگار نسبتاً سازگار نسبتاً سازگار نسبتاً سازگار وضعیت
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 های سازگاریهای به دست آمده در ماتریسنمودار مقایسه میانگین .8رکل

 

در ادامه سازگاری نهایی به تهکیک هریک از روسزتاهای مزورد   
و  یراحتز انزداز و   مطالعه در ابعاد امنیت عمومی، منظزر و چشزم  

اسزت کزه    به دست آمده است. نتایج نشزان دهنزدۀ آن   شیآسا
هزا بزه غیزر از    درجه سازگاری در بعد امنیزت عمزومی کزاربری   
سزایر روسزتاها   روستای نوچاه که کامالًسازگار ارزیابی شزده در  

 انداز نیز مشخص شد که  نسبتاًسازگار است. در بعد منظر و چشم
 

 
 حصارسزرخ ، جزاغرق و  زشزک وضعیت سازگاری در روستاهای 

و  حصارگلسزتان ، ایز ابزرده عل ، دهنزو تهاوت و در روسزتاهای   بی
ی نسبتاًسازگار و در روستای نوچاه وضعیت سازگاری کامالً رانیو

نیز مشخص شد کزه   شیو آسا یراحتسازگار است. در ماتریس 
وضعیت سازگاری به غیر از نوچاه که کامالًسازگار ارزیزابی شزد   

 در سایر روستاها نسبتاًسازگار است.

 بررسی وضعیت نهایی سازگاری در روستاهای مورد مطالعه در شهرستان بینالود .8جدول

 ماتریس

 روستا

 هایکاربر یسازگار شیو آسا یراحت انداز منظر و چشم یعموم تیامن

 وضعیت میانگین وضعیت میانگین وضعیت میانگین وضعیت میانگین

 نسبتاًسازگار 31/3 نسبتاًسازگار 11/3 تهاوت بی 91/2 نسبتاًسازگار 11/3 زشک

 نسبتاًسازگار 12/3 نسبتاًسازگار 22/3 نسبتاًسازگار 22/3 نسبتاًسازگار 19/3 دهنو

 نسبتاًسازگار 93/3 نسبتاًسازگار 11/3 تهاوت بی 19/2 نسبتاًسازگار 22/3 جاغرق

 نسبتاًسازگار 13/3 نسبتاًسازگار 13/3 نسبتاًسازگار 11/3 نسبتاًسازگار 12/3 ابرده علیا

 کامالًسازگار 31/9 کامالًسازگار 12/9 کامالًسازگار 11/9 کامالًسازگار 32/9 نوچاه

 نسبتاًسازگار 13/3 نسبتاًسازگار 21/3 نسبتاً سازگار 22/3 نسبتاًسازگار 21/3 حصارگلستان

 نسبتاًسازگار 21/3 نسبتاًسازگار 12/3 تهاوت بی 21/2 نسبتاًسازگار 32/3 حصارسرخ

 نسبتاًسازگار 19/3 نسبتاًسازگار 12/3 نسبتاًسازگار 31/3 نسبتاًسازگار 11/3 ویرانی
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 نمایش فضایی وضعیت نهایی سازگاری در روستاهای مورد مطالعه .8رکل

 

 بحث و نتیجه گیری
بخززش طرقبززه  لیبززا تبززد 1321از سززال  بینززالود شهرسززتان

. از به شهرستانی جدا شد نالود،یشهرستان مشهد به شهرستان ب
شززونده   قرار، در حومززه فعززال و دگرگززونموقعیززت اسززت حیزز 
به دلیل مجاورت  ریدو دهه اخ یشهر مشهد قرار دارد و ط کالن

مختلف  یهانهیدر زم یطیمح طیشرا تیبا شهر مشهد و مطلوب
تقاضزای زمزین در    یسازشهرک ،یگردشگر ،یدامدار ،یصنعت

آن باال است. تقسیمات جدید کشوری در محدودۀ مورد مطالعزه  
ای در فضای جیرافیایی موج  تحوالت گسترده 1321در سال 
شده است. به طزوری کزه بزا     نیزمیو در ارتبا  با کاربرجدید 

-بزه شهرسزتان بینزالود     ،تبدیل بخش طرقبه شهرستان مشهد
بزه عنزوان   )نزالود یمهزم شهرسزتان ب   تیبه نقش و موقع باتوجه

 تشزدید بزا   -یگردشزگر  نهیمجاور شهر زائر( به خصوم در زم
مواجه اسزت. در واقزع   مختلف  یهادر حوزه یاراضیرکاربریتیی

های گردشگری در ایزن منطقزه و شزکل    به دلیل تراکم فعالیت
اراضی از های ناسازگار در کنارهم، ارزیابی کاربریگیری کاربری

آیزد. بزه   های سازگاری ضرورتی مهم به حساب میدید شاخص
اراضی اربریزکزی زریرنامهزر بزژوهش حاضزهمین منظور در پ

روستاهای هدف گردشگری در شهرستان بینالود باهدف ارزیابی 
کاربری( به منظور اطمینان از  21های مختلف)سازگاری کاربری

ها و رعایت تناسزبات الزم و جداسزازی   استقرار منطقی کاربری
های ناسازگار از یکدیگر، بررسی شده اسزت. نتزایج بزه    کاربری

هزای  ز منظر امنیت عمومی کزاربری دهد ادست آمده نشان می
و  یدسترس شبک ی، مرهبی، آموزشی، بازرگان-یتجاری، مسکون
هزا کزامالً   ی در مقایسه با دیگزر کزاربری  و انتظام یادارو  معابر

و  یفرهنگز ی، درمزان  یبهداشزت های باشند و کاربریسازگار می
ی، خیتزار ی، سزت یتور-ییرایپری، و نقل و انباردار حملی، ورزش
ی در کارگززاه-یصززنعتو  زاتیززو تجه سززاتیتاس، سززبز یفضززا

هزا نسزبتاً سزازگار ارزیزابی شزده اسزت.       مقایسه باسایر کاربری
هززا در بخززش منظززر و هم نززین ارزیززابی سززازگاری کززاربری 

-یتجززاری، مسززکونهززای انززداز نشززان داد کززه کززاربری چشزم 
ی، و انتظام یاداری، درمان یبهداشتی، مرهبی، آموزشی، بازرگان
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 زاتیز و تجه ساتیتاس، سبز یفضای، خیتاری، و ورزش یفرهنگ
حمزل و نقزل و   ی نسزبتاً سزازگار و کزاربری   کارگزاه -یصنعتو 

از نظزر  و معزابر  یدسترسز  شبک ی و ستیتور-ییرایپری، انباردار
و  یراحتز سازگاری خنثی است. در ماتریس سزازگاری از منظزر   

شزبک   ها مشخص شد کزه بزه غیزر از کزاربری    کاربری شیآسا
هزای  رسی و معابر که کامالًسزازگار اسزت، سزایر کزاربری    دست

 موجود نسبتاً سازگار به دست آمده است. 
سازگاری به تهکیک سه ماتریس امنیت عمزومی، منظزر و   

مزورد بررسزی قزرار گرفزت. در      شیو آسزا  یراحتز انداز و  چشم
در  11/9مزرهبی بزا میزانگین    ماتریس امنیت عمزومی کزاربری  

در  12/9با میزانگین   و معابر یشبک  دسترسمرتب  اول، کاربری
در مرتب   11/9ی با میانگین بازرگان-یتجارمرتب  دوم و کاربری

سوم به لحا  امنیزت عمزومی قزرار دارد. در مزاتریس منظزر و      
مرتبزز  اول،  13/3ی بززا میززانگین مززرهبانززداز، کززاربری  چشززم
و  یفرهنگز دوم و  در  مرتب   12/3ی با میانگین بازرگان-یتجار
و  یراحتز در مرتب  سوم قرار دارد. در مزاتریس   19/3ی با ورزش
مرتبز  اول،   21/9بزا میزانگین    و معزابر  یشبک  دسترس شیآسا

در رتبز  سزوم    23/3ی  بزا  آموزشرتب  دوم و  11/3ی با مسکون
ی بزا  آموزشز قرار دارد. در مجموع به لحزا  سزازگاری کزاربری   

در رتبزز  دوم و  21/3ی بززا مززرهبدر رتبزز  اول، کززاربری  22/3
در رتب  سوم قرار دارنزد. بزه    12/3ی با و ورزش یفرهنگکاربری

ها بیزانگر آن  طور کلی، محاسبه ماتریس کلی سازگاری کاربری
ی، آموزشز ی، بازرگزان -یتجزار ی، مسزکون های است که کاربری

ی، و ورزش یفرهنگی، و انتظام یاداری، درمان یبهداشتی، مرهب
 یفضزا ی، خیتزار ی، سزت یتور-ییرایپری، و نقل و انباردار حمل
در درجزه   زاتیز و تجه ساتیتاسو  و معابر یدسترس شبک ، سبز

تهزاوت   ی در وضعیت بزی کارگاه-یصنعتنسبتاً سازگار و کاربری
 قرار دارند.

-براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق پیشزنهاد مزی  

ی که از نظر سزازگاری در وضزعیت   کارگاه-یصنعتشود کاربری
در عمده روستاها قرار دارد، نسبت به پزیش بینزی محزل    خنثی 

مناس  در خار  از بافت روستا اقدام شزود. هم نزین پیشزنهاد    
-شود که با رعایت استاندارهای موجود از قبیل رعایت حریم می

های ساخت و ساز در نواحی روستایی نسبت به تیییر وضعیت از 
 نسبتاًسازگار تا کامالً سازگار اقدام نمود.

 

 منابع
زاده لمسزو، کزاظم   ابراهیم زاده، عیسی، بررافشان، جواد و حبی 

شزهرهای  -اراضی روسزتا (. تحلیل و ارزیابی کاربری1321)

مطالعه موردی خوشرود  GISکوچک در ایران با استهاده از 
هزای شزهری و منطقزه    مجله مطالعات و پژوهشپی بابل، 

 .111-132(، 2)2، ای

 کمی (. ارزیابی1311یابت، شهرام ) ابراهیمی، مهدی و زنده دل
 شزی   محلزه : موردی مطالعه شهری اراضیکاربری کیهی و

 المللیبین کنگره شهراصههان، سومین سه منطقه خانعلی
 هنر، معماری کنهرانس اولین و شهری توسعه و زمین علوم

 کنهرانس،ایران.  دایمی دبیرخانه تهران، شهری، مدیریت و
اکوتوریسززم (. 1321) محمدرضززا ،بمانیززانو  سززعید ،اکبززری

، روستایی و نقزش آن در توسزعه پایزدار روسزتای کنزدوان     
 .131-121(، 1)11، روستا و توسعه

(. بررسی عوامل مویر بر تمایل کشاورزان 1312امیرنژاد، حمید )
اراضززی در اسززتان مازنززدران، مجلززه جهززت تیییززر کززاربری

 .21-111(، 9)2تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 
 یهزا یکاربر ریتثی لیو تحل یابیارز(. 1311ایمانی پور، صادق )
مطالعزه  ) شزهروندان  یزنزدگ ی طز یمح تیز هیناسازگار بر ک

گورسزتان در شزهر    وی مسزکون یکاربر ی: همجواریمورد
ارشد در رشته  یجهت اخر درجه کارشناس نامه انیپا(، زابل
ی، دانشززگاه سیسززتان و  شززهر یزیززرو برنامززه ایززجیراف

ریزی محیطزی، گزروه   بلوچستان، دانشکده جیرافیا و برنامه
 جیرافیا.

زمزین  ( الگوهای تحلیلی تیییر کزاربری 2111بریاسولیس، هلن )
رویکرد نظری و مزدل سزازی، ترجمزه رفیعیزان، مجتبزی،      

(، انتشزارات آذرخزش، چزاپ اول،    1312محمودی، مهزران) 
 تهران.

(. ارزیابی 1319) انیا، عبدالرضپاریزی، صدیقه و کاظمیمیمندی
و  GIS-AHPاراضزی بزر اسزاس مزدل     سازگاری کاربری

ها بزر کیهیزت   ها و تثییرات آنبررسی الگوی توزیع کاربری
منطقززه ای، -زنززدگی شززهری، جیرافیززا و آمززایش شززهری

2(11 ،)221-211. 
 یاراضززیکززاربر یسززازگار یابیززارز(. 1313پورسززعید، عیسززی )

، GIS طیمح دری اراض کیمنطقه آزاد ارس با توان اکولوی
ارشزد، دانشزگاه    ینامه جهت اخزر مزدرک کارشناسز    انیپا

 ی.طیو علوم مح یزیر دانشکده برنامه ز،یتبر
-ریززی کزاربری  (. برنامزه 1322دالل پورمحمدی، محمدرضزا ) 

 اراضی شهری، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت.
ر شه یهایکاربر یسازگار یابیارز(. 1311پیله ور، علی اصیر )

-ی، پزژوهش سلسله مراتبز  لیبا استهاده از مدل تحل رجندیب

 .11-21(، 1)2ریزی شهری، های جیرافیای برنامه



 های روستایی مقصد گردشگریسازگاری کاربری زمین در سکونتگاهارزیابی  :و همکارفعال جاللی             80

 

 یشزهر  یهایکاربر یسازگار یابیارز(. 1312جاللی، صدیقه )
 یفززاز ی ارهیچنززدمع یریززگ میبززا اسززتهاده از مززدل تصززم

شزهر   رسزتان یدب یآموزشز  یهای: کاربریمورد ی)مطالعه 
ارشزد،   ینامزه جهزت اخزر مزدرک کارشناسز      انیپا، بناب(

 ی.و علوم انسان اتیدانشگاه مراغه، دانشکده ادب
جمالی پزور، محسزن، شزاه وری، احمدرضزا و قربزانی، محمزد       

اراضزی  (. عوامل مویر بر شکل گیری تیییر کزاربری 1319)
در استان مازندران )مطالعزه مزوردی: شهرسزتان تنکزابن(،     

 .111-112(، 2)21، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
(. پیزاده سزازی   1321حبیبی، کیومرث و نظری عزدلی، سزعید )  

های همجواری در سیسزتم اطالعزات مکزانی بزه     ماتریس
هززای شززهری، همززایش منظززور تعیززین یززا تیییززر کززاربری

 یئوماتیک، سازمان نقشه برداری کشور، ایران.
 (. ارزیزابی 1311حسین زاده دلیر، کریم و یوسهی شهیر، هانیه )

های پیرامزونی آیزار تزاریخی بزا     میزان سازگاری و کاربری
توسعه گردشگری شزهری)نمونه مزوردی منطقزه تزاریخی     

(، 92)12ریززی،  فرهنگی تبریز(، نشزریه جیرافیزا و برنامزه   
121-11. 

 یسزازگار  یابیارز(. 1311خمر، غالمعلی و سرگلزایی، صدیقه. )
، GISاز شهر زابل بزا اسزتهاده    یمیبافت قد یاراضیکاربر

 .32-21(، 3)2ریزی فضایی، نشریه برنامه
خواجه شاهکویی، علیرضا، کزریم زاده، حسزین و حسزین نزژاد،     

 بزرای  همجواری هایماتریس سازی (. پیاده1311مجتبی )
-روش تصزمیم  بزه  شزهری  هایکاربری سازگاری ارزیابی

 آموزشزی  هایکاربری: مطالعه مورد)فازی چندمعیاره گیری
(، 2)2، جیرافیزا و پایزداری محزیط،    (گرگان شهر دبیرستان

12-11. 
ریززی مسزکن،    (. برنامزه 1322دالل پورمحمدی، محمدرضزا. ) 

 چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

(. 1313روستایی، فاطمه، سلیمانی، مجتبی و ابراهیمزی، زهزره )  
 بزا  اردکزان  یزد دشت بیابانزایی در خاک معیار نقش بررسی
 خزاک، اولزین   تخریز   بینزی  پزیش  هزای مزدل  از استهاده
 زیسزت،  محزیط  و خزاک  منابع پایدار مدیریت ملی همایش
 کرمان، ایران. باهنر شهید دانشگاه کرمان،

های شهری بزا تثکیزد   مکانیابی بوستان(. 1311زنگنه، مرتضی )
ناسزازگار)مطالعه مزوردی    های شهری سزازگار و بر کاربری

(، 31)2شزهری،  ریززی  ، پژوهش و برنامهتهران( 11منطقه 
229-212. 

ریززی  هزای برنامزه  (. اصزول و روش 1322زیاری، کرامت الزه ) 
 ای، ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.منطقه

(. ارزیزابی کیهزی   1319سجادی، مسزعود و میراخزور، یوسزف )   
های شهری با ماتریس سازگاری، همایش جشنواره کاربری

 ن، ایران.، اصهها19ملی روز مهندسی، شماره 

 (.1311) نهوس و مسکن یعموم یسرشمارمرکز آمار کشور، 
(. 1313سرور، رحیم، درویش، بهزروز و سزتاری، محمدحسزین )   

مززورد  یشززهر یهززایکزاربر  یسززازگار یابیززو ارز لیز تحل
 یهزا پزژوهش  یمل شیهما نیدوم، مطالعه: نورآباد لرستان

تهزران،   ،یشزهر  تیریو مزد  یدر عمران، معمزار  یکاربرد
 ی.کاربرد یدانشگاه جامع علم

عباسزاده، غالمرضزا، آسزمانی، محمدرضزا و تزا  گلزی، بهزاره       
هزززای (. بررسزززی میززززان سزززازگاری کزززاربری  1312)

 کنگره مسکونی)مطالعه مزوردی شزهر طرقبزه(، چهزارمین    
 شهری. توسعه و معماری، عمران المللیبین

(. 1321غهزاری، رامزین، شززهقی، سزیروس و صزالحی، نگززین )    
اراضی شهری با اسزتهاده از مزدل   ارزیابی سازگاری کاربری

هزای  گیری چند معیاره فازی، مطالعزات و پزژوهش  تصمیم
 .21-11(،  9)1ای، شهری و منطقه

در  یاراضز  یهایکاربر یسازگار لیتحل(. 1313قادری، مریم )
، شزهر مرنزد   یجنزوب  یورود یشهرها: نمونه مورد یورود

دانشزگاه  رک کارشناسزی ارشزد،   پایان نامه جهت اخزر مزد  
 ی.طیو علوم مح یزیر دانشکده برنامه ز،یتبر

 سرشززماری (.1312جهادکشززاورزی اسززتان خراسززان رضززوی )
 کشاورزی، شهرستان بینالود

 طل ، محسن و پورطاهری، مهزدی مشکینی، ابوالهضل، حاصل
اراضی بر اسزاس مزدل   (. سنجش سازگاری کاربری1312)

AHP-GIS     در محله عنصری مشزهد، جیرافیزا و توسزعه
 .221-221(، 21)31ناحیه ای، 

 (. بسززترهای1321) مقیمززی، محمدرضززا و بایززاری، عبدالرضززا 
آن، فصزلنامه علمزی    بزا  مقابلزه  هزای روش و خواریزمین

 .111-122(، 11)3کارآگاه، 
نیازی، یعقوب، اختصاصزی، محمدرضزا، ملکزی نزژاد، حسزین و      

(. مقایسه دو روش طبقه بنزدی  1321حسینی، زیدالعابدین )
حداکثر احتمال و شبک  عصبی مصنوعی در استخرا  نقشه 

(، 21)2اراضی حوزه سد ایزالم، جیرافیزا و توسزعه،    کاربری
132-111.
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