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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :يکی از نتايج مهم طرحهای کالبدی منطقه ای ،تولید نقشه کاربری اراضی و تعیین
کاربريهای کالن در سطح محدوده مطالعاتی است .اين مهم که در طرحهای کالبدی منطقه ای و ناحیه ای عموماً با
عنوان نقشه منطقه بندی کاربری اراضی (قرارداد همسان  )19شناخته میشود ،از جمله نتايج اصلی طرحهای منطقه
ای است که بر اساس آن عملیاتی شدن اهداف و راهبردها و پیشنهادهای طرح امکانپذير میشود .برای تهیه نقشههای
منطقه بندی کاربری اراضی روشهای متفاوتی در ادبیات نظری و تهیه طرحها وجود دارد .ولی قبل از هر اقدامی
ضرورت تدوين يك ساختار سیستماتیك از طبقه بندی اراضی وجود دارد .از اين روی ضروری است که برنامه ريز بر
اساس تدوين يک روش مشخص به تعیین کاربری اراضی در مقیاس منطقه پرداخته و سند منطقه بندی را بر اساس
آن ارائه نمايد .اين مقاله سعی دارد به ارائه يک الگوی طبقهبندی کاربری اراضی در مقیاس منطقه و ناحیه بپردازد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر در جهت تدوين اين ساختار بوده و از جمله تحقیقات كاربردی میباشد و به جهت روش
شناسی ،توصیفی  -تحلیلی است .بنابراين در تبیین ادبیات و سوابق موضوع پژوهش و ارائه الگوی پیشنهادی از
مطالعات كتابخانهای و روش دلفی استفاده گرديده است.
نتيجه گيری :طبقهبندی پیشنهادی با توجه به سیستمهای جهانی طبقهبندی و بر اساس ترکیب تقسیم بندیهای
مختلف با استفاده از کدهای الفبايی در سه سطح انجام گرفته است .از مهم ترين ويژگیهای اين الگوی طبقهبندی،
جامع بودن ،نظام مندی و انعطاف پذيری میباشد.
واژگان كليدی :کاربری اراضی منطقه ای ،سیستمهای طبقهبندی کاربری و پوشش زمین ،طبقهبندی کاربری اراضی
در ايران

رضا احمدیان و بهار عبداله

مقدمه

سال نهم
شماره سیام
تابستان 1396

36

کاربری اراضی به مفهوم انواع بهره بررداری از زمرین
برره منظررور رفررع نیازهررای گونرراگون انسرران تعبیررر
میگردد ) (Lynn et al., 2009و برنامه ريرزی كراربری
اراضی ،ارزيابی سامان مندی از تروان زمرین و آب بررای
استفاده های مختلف از اراضی با در نظر گررفتن شرراي
اقتصررادی و اجتمرراعی ،در انتخرراب و اجرررای بهترررين
گزينهها برای كاربری اراضی است (.)FAO, 1993, 35
در واقع برنامره ريرزی كراربری اراضری در يرك مفهروم
گسترده ،زمینه را برای كاربری اراضی و توسعه در خالل
مجموعه ای از كنترلهای قانونی فراهم می كند كه حقوق
توسعه ای مجاز و كنترلهای كامل را در برنامه ريرزی در
بر می گیرد ).(Rydin, 2003, 4
اطالعات مربوط به الگوهای کاربری اراضی و آگراهی
از تغییرات آنها در طول زمان ،يکی از پیش شررطهرای
اساسی برای استفاده بهتر از زمین است .آگاهی از نسبت
و توزيع نواحی کشاورزی ،مسکونی ،اراضی شرهری و بره
موازات آن تغییرات آن هرا در طرول زمران ،بررای برنامره
ريزی و قانون گذاری به منظور اسرتفاده بهترر از زمرین،
شناسايی نواحی و نقاط تحت فشرار محیطری و ارزيرابی
توسعه ناحیه ای اهمیت بسیاری دارد .دانستن درصد هر
کرردام از نررواحی مثررل نررواحی کشرراورزی ،مسررکونی،
زمین های شهری و به عالوه اطالع از نسبت تغییرات آنها
در طول زمان برای اهرداف مرديريتی و برنامره ريرزی از
ضروريات است .با اطالع از درصد هر کدام از کاربری های
اراضی میتوان نسبت به پریش بینری تغییررات کراربری
اراضی ،پیشگیری يرا کراهش باليرای طبیعری ،مرديريت
منابع طبیعی ،ارزيابی فشارهای محیطی ناشی از توسرعه
منابع انرر ی ،در هرر ناحیره اقردام نمرود (Anderson,
).1976
از اين رو سیستم های طبقهبندی کراربری و پوشرش
زمرین مطرررح شرردند .ايرن سیسررتمهررا در جهرران دارای
پیشینه ای طوالنی هستند و حدوداً از دهه  1950مرورد
توجه قرار گرفتند .در ايران نیز بحث طبقه بندی کراربری
و پوشش زمین در سطوح ناحیه ای ،بره طرور رسرمی از
دهه  70در قالب قرارداد همسان شماره ( 19طررح هرای
توسعه و عمران ناحیه ای) مطرح شد.
اين پژوهش بر آن اسرت ترا برا بررسری مهرم تررين
سیستم های طبقه بندی کاربری و پوشش زمین در جهان
و برا مرروری برر طبقررهبنردی کراربری اراضری ايرران در
طرح های منطقه ای و ناحیره ای ،بره ارائره طبقره بنردی

کاربری اراضری در مقیراس منطقره و ناحیره برر حسرب
عملکرد اراضی بپردازد.
اهميت و ضرورت پژوهش
در دهه های اخیرر گسرترش شهرنشرینی و افرزايش
جمعیت ،تغییرات سريع کراربری اراضری را سربب شرده
است که اين امر پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و زيسرت
محیطی متعددی را به دنبال دارد .دسرتیابی بره الگروی
بهینه کاربری اراضی و تخصیص عادالنره زمرین ،يکری از
اهداف مهم برنامه ريزی منطقه ای میباشد .در اين راستا
سیستم های طبقه بندی کاربری و پوشش زمین به عنوان
ابزاری جهت نظم بخشیدن بره نحروه اسرتفاده از زمرین
مطرح شده اند.
بحث طبقه بندی کاربری و پوشش زمرین در سرطوح
ناحیه ای در ايران ،به طور رسرمی از دهره  70در قالرب
طرح های توسعه و عمران ناحیه ای مطرح شد اما تاکنون
اين طبقهبندی فاقد نگرشی يکپارچه و سیستماتیک بوده
است .بدين صورت که هر يک از سازمانها نظیر سرازمان
نقشه برداری برای تهیه نقشه های توپوگرافی ،وزارت راه
و شهرسازی برای تهیه طرح های کالبدی ملری و منطقره
ای ،سررازمان جنگررل هررا ،مراتررع و آبخیررزداری برررای
طبقه بنردی کراربریهرا و  ...از الگرويی خرا اسرتفاده
میکنند و فاقد سیستمی يکپارچه میباشند.
از اين رو ضروری است به منظور سامان بخشیدن به
نحوه اسرتفاده از زمرین و يکپارچره سرازی طبقره بنردی
کاربری اراضی در سطوح ناحیه ای ،به ارائره يرک الگروی
طبقه بندی کاربری اراضری در مقیراس منطقره و ناحیره
پرداخته شود.
هدف پژوهش
هرردف از انجررام ايررن پررژوهش ترردوين يررک الگرروی
طبقه بندی کاربری اراضری در مقیراس منطقره و ناحیره
میباشد تا از اين طريق برنامه ريز برر اسراس يرک روش
مشخص به تعیرین کراربری اراضری در مقیراس منطقره
پرداخته و سند منطقه بندی را براساس آن ارائه نمايد .با
بهره گیری از اين الگو ،اسرتفاده بهینره از زمرین ،توزيرع
متعادل کاربری ها ،پیشرگیری از تخريرب زمرین ،حفر
منابع پايدار و تجديدناپرذير حاصرل مریشرود و توسرعه
پايدار شهری صورت میگیرد.
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انواع کاربری و پوشش زمین ارائره نمايرد (Anderson,

وا ه های کاربری زمین و پوشش زمین متررادف هرم
نیستند" .پوشش زمین" ،وضعیت بیوفیزيکی سطح زمرین
و سطح بالفصرل زيررين آن اسرت .در حالیکره "کراربری
زمررین" شررامل هررر دو شرریوه ای اسررت کرره در آن هررم
ويژگیهای بیوفیزيکی زمین و هم هدفی که ممکن است
برای استفاده زمین بدين منظور وجود داشته باشد ،لحاظ
میگردد)Turner et al., 1995, 20(.
سیستم های متعددی جهت طبقره بنردی کراربری و
پوشش زمین در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند که با
توجه به نوع هدف و زمینه کاربردشان متفراوت هسرتند.
اين سیستم ها برای انواع خا کاربری زمرین معمروالً از
ضرواب جزئری تررر و دقیرق تررر اسررتفاده مریکننررد کرره
خصوص ریات برجسررته نرروع کرراربری زم رین و همچن رین
کاربردهرای مرروردنظر سیسررتم طبقرهبنرردی را مررنعک
میکنند .در اين خصو  ،تأکید بر ويژگیهرايی از منرابع
زمین است که مزيت زمین را برای يرک کراربری خرا
تعیین میکند و يا ممکن است توسعه آن را با محدوديت
روبرو سازد (برياسولی  .)57 ،1389هدف اصلی از ارائه
يک سیستم طبقهبندی کاربری و پوشش زمین ،اسرتفاده
در برنامه ريزی کاربری زمرین و فعالیرت هرای مرديريتی
است .دستیابی به اهداف بلند مدت و اساسی تر ارائه يک
سیستم استاندارد طبقه بنردی کراربری و پوشرش زمرین
برای مطالعات ملی و منطقه ای بستگی به ارتقاء ناشی از
استفاده گسترده از سیستم دارد .از مهم ترين ويژگیهای
يک سیستم طبقه بندی آن است که تمرام منطقره مرورد
مطالعه را پوشش دهد و يک واحد مرجع برای هر يک از

).1976
توسعه سیستم های طبقه بنردی زمرین تاريخچره ای
طرروالنی در کشررورهای مختلررف جهرران دارد .پرر از
دهه های  1960و  1970میالدی تالش های زيادی برای
توسعه سیستم های طبقه بندی پوشش و کاربری زمین به
منظور انجام ساير انواع ديگر کاربری زمین صورت گرفت،
که پاسخی به رشد فزاينده فشارهای شهری و صنعتی بر
زمین و نیاز به فراهم آوردن زمینره ای بررای مرديريت و
برنامه ريرزی عقاليری کراربری زمرین برود (برياسرولی
.)56 ،1389
شکل شماره  ،1سیر تحول مهم ترين سیسرتم هرای
طبقه بندی کاربری و پوشرش زمرین در جهران را نشران
میدهد .همچنین در ادامه به توضیح برخی از مهم ترين
و جامع ترين سیستم های طبقه بندی کراربری و پوشرش
زمین پرداخته شده است.
سيستم طبقه بندی کااربری زماين ارائاه شادهتوسط فائو
1

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فرائو)  ،در
ابترردای دهرره  1950مرریالدی بررا اسررتفاده از الگرروی
طبقه بندی  4کالسره کراربری زمرین ،آمارهرای کراربری
زمین خود را ارائه کرد و طی ويرايشی ،کراربری جهرانی
زمین را در  5کالس مطرح نمود که در جدول شرماره 1
نشان داده شده است.
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جدول ( :)1طبقهبندی کاربری زمین توس فائو
مشخصات

دوره
ويرايش اول
(دهه )1950

ارائه الگوی طبقهبندی  4کالسه کاربری زمین:
 -1زمین قابل کشت (يا زمین زراعی) -2 ،علفزار (يا چراگاه دايمی) -3 ،زمین جنگلی (يا جنگل و درختستان) -4 ،ساير
اراضی (مناطق شهری ،زمینهای بزرگ رها شده ،زمین در مناطق قطبی ،بیابانها ،توندرا ،زمینهای سنگالخی و صخره ای در
کوهها و ساير زمینهای طبقهبندی شده)

ويرايش دوم

ارائه کاربری جهانی زمین در  5کالس:
 -1زمین قابل کشت يا زراعی -2 ،علفزار يا چراگاه دايمی -3 ،جنگل و درختسرتان -4 ،زمرینهرای برال اسرتفاده امرا دارای
پتانسیل حاصلخیزی ،زمینهای ساخته شده ،زمینهای لم يزرع -5 ،ساير زمینها

(مأخذ)Wolman,1987, 647 :
اما از اواس دهه  ،1990فائو جهت ايجاد يک
چارچوب بین المللی دقیق تر از طبقهبندی کاربريهای
زمین با استفاده از يک سیستم سلسله مراتبی سه
سطحی ،توسعه شیوههای دقیق تر از طبقهبندی کاربری
زمین را انجام داده است که به شرح جدول زير میباشد
(برياسولی .)56 ،1389
 سیستم طبقهبندی کاربری و پوشش زمین برر اسراسسنجش از راه دور دادهها
2
سازمان زمین شناسی اياالت متحده ( ، )USGSبه
منظور ارائه يک سیستم طبقهبندی کاربری و پوشش
زمین ،از يک سلسله مراتب دو سطحی برای تعريف
کالسهای کاربری زمین استفاده میکند .رويکرد
طبقهبندی کاربری و پوشش زمین در اين سیستم "منابع
گرا " 3است .از جمله مزايای اين سیستم ،انعطاف پذيری
در بس طبقهبندیها در سطوح پايین تر میباشد.
همچنین انواع طبقهبندی کاربری و پوشش زمین ارائه

شده در اين سیستم ،میتواند با سیستمهای طبقهبندی
قابلیت زمین ،مديريت مخاطرات و پتانسیل زمین برای
و با ارزش زمین مرتب
هر گونه فعالیت خا
باشد(.)Anderson, 1976
در اين سیستم طبقهبندی ،برای نشان دادن
کاربریهای اراضی سطح دو از کدهای عددی استفاده
شده است .نمادهای گرافیکی (نظیر نقطه ،لکه گذاری
ها ،نمادهای کاربریها و  )...و يا کدهای الفبايی (به طور
مثال استفاده از کد  URبرای زمین مسکونی (شهری و
يا ساخته شده) و استفاده از کد  ACبرای گندم زار و
مراتع (کشاورزی)) میتوانند جايگزينی برای کدهای
عددی باشند ( .)Anderson, 1976جدول شماره ،3
سیستم طبقهبندی کاربری و پوشش زمین ارائه شده
توس سازمان زمین شناسی اياالت متحده را نشان
میدهد.

جدول ( :)2رويکرد اولیه به يک چارچوب بین المللی برای طبقهبندی کاربریهای زمین
سطح 1

سطح 2

سطح 3

درجه اصالح اکوسيستم

کاربری زمين کاربردی

کاربری زمين بيوفيزیکی

استفاده نشده
کاربریهای مبتنی بر
اکوسیستمهای طبیعی

حفاظت
(حفاظت کلی ،حفاظت جزئی)
گردآوری

کاربریهای مبتنی بر
اکوسیستمهای مختل مديريتی و
طبیعی

نظام کشت ،جنگل و مرتع

تولید جنگلداری
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کاربریهای مبتنی بر
اکوسیستمهای مديريتی

تولید دامی

فرآورده های گیاهی ،فرآورده های حیوانی ،فرآورده هرای گیراهی و
حیوانی
فرآوردههای جنگلی ،زراعی ،دامی و آبزی پروری در همان تصرف

مديريت جنگلهای طبیعی ،مديريت جنگلهای دست کاشت
چراگاه کوچ نشینی /عشايری ،چراگاه پهناور ،تولید دامی متمرکز،
تولید دامی محدود شده

معرفی روشهای طبقهبندی کاربری اراضی در برنامهریزی منطقهایو ارائه الگوی مناسب ایران
جدول ( :)2رويکرد اولیه به يک چارچوب بین المللی برای طبقهبندی کاربریهای زمین
سطح 1

سطح 2

سطح 3

درجه اصالح اکوسيستم

کاربری زمين کاربردی

کاربری زمين بيوفيزیکی

محصوالت زراعی

کشت نوبتی  /تغییر کننرده ،کشرت موقرت ،کشرت دائرم ،کشرت
تاالبی ،تولید محصوالت گلخانه ای

تولید مختل محصوالت
زراعی و دامی
تولید شیالت
سکونتگاه و کاربریهای مرتب

ماهیگیری ،آبزی پروری

تفريح و سرگرمی
استخراج مواد معدنی
سکونتگاه

معدن کاوی ،معدن سنگ الشه
مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،زيرساختی

کاربریهای امنیتی

(مأخذ)FAO, 1995 :
سيستم طبقهبندی کاربری زمين شهری براساس استاندارد نمودن کاربری ها
در سال  ،1996انجمن برنامه ريزان امريکا همراه با
مشارکت شش سازمان فدرال ديگر پرو ه استانداردهای
طبقهبندی زمین را آغاز کرد و از اين طريق يک سیستم
جديد طبقهبندی زمین را ارائه کرد که اجازه میدهد
سازمانها و موسسات در سطوح محلی ،منطقه ای ،ايالتی
و ملی دادههای زمینی را به اشتراک بگذارند .بر اين
اساس در سال  ،2000اولین نسخه از استانداردهای
طبقهبندی زمین ( 4)LBCSمنتشر شد که مدلی پايدار
و ثابت را برای طبقهبندی کاربری اراضی بر اساس
ويژگیهای آن فراهم میکند .اين مدل ايده ی طبقهبندی

کاربری اراضی را از طريق تصحیح طبقهبندیهای سنتی
به ابعاد چندگانه نظیر فعالیت ، 5عملکرد ، 6گونههای
ساختمانی ، 7ويژگیهای توسعه سايت 8و مالکیت 9بس
می دهد .هر يک از اين ابعاد اجازه میدهند که کاربران
نظارتی دقیق بر طبقهبندی کاربری زمین داشته باشند.
در واقع منطق " "LBCSنگاه تك بعدی به كاربری زمین
را كافی نمی داند و كاربری زمین را پديده ای چند
بعدی فرض می كند كه مجموع اين ابعاد به يك مفهوم
منتهی می شوند (انجمن برنامه ريزان امريکا .)2006
جدول زير اين سیستم طبقهبندی را نشان میدهد
(جدول .)4

جدول ( :)3سیستم طبقهبندی کاربری و پوشش زمین بر اساس سنجش از راه دور دادهها
کد

سطح 1

سطح ( 2کد)

1

زمین ساخته شده يا
شهری

مسکونی ( ،)11تجاری و خدماتی ( ،)12صنعتی ( ،) 13حمل و نقل ،ارتباطات و تسهیالت (،)14
مجتمعهای تجاری و صنعتی ( ،)15زمینهای ساخته شده يا شهری مختل ( ،)16ساير زمینهای
ساخته شده يا شهری ()17

2

زمین کشاورزی

مزارع و مراتع ( ،)21باغ ،بیشه ،تاکستان ،گلخانه و گیاهان زينتی ( ،)22بهره برداری محدود علوفه
( ،)23ساير زمینهای کشاورزی ()24

3

مراتع

4

زمین جنگلی

مراتع علفی ( ،)31مراتع بوته ای ( ،)32مراتع مختل ()33
اراضی جنگلی برگ ريز ( ،)41اراضی جنگلی همیشه سبز ( ،)42اراضی جنگلی مختل ()43
رودها و آبراههها ( ،)51درياچهها ( ،)52مخازن آب ( ،)53خلیجها و مصبها ()54

5

آب

6
7

تاالب
زمین بال استفاده

تاالب جنگلی ( ،)61تاالب غیرجنگلی ()62
دشتهای خشک و شور ( ،)71سواحل ( ،) 72نواحی (پهنه های) شنی به غیر از سواحل (،)73
زمینهای بدون پوشش و سنگالخی ( ،)74معادن و چالههای شنی ( ،)75نواحی در حال تغییر
( ،)76اراضی بال استفاده مختل ()77

8

توندرا

توندرای بوته ای ( ،)81توندرای علفی ( ،)82توندرای بدون پوشش (بدون علف) ( ،)83توندرای
مرطوب ( ،)84توندرای مختل ()85

9

برف و يخ دائمی

پهنههای برفی دائمی ( ،)91يخچالهای طبیعی ()92

(مأخذ)Anderson, 1976 :
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رضا احمدیان و بهار عبداله

جدول ( :)4سیستم طبقهبندی کاربری زمین شهری بر اساس استاندارد نمودن کاربری ها
بعد
فعالیت

عملکرد
گونههای
ساختمانی

طبقات
( )1000فعالیتهای مسکونی )2000( ،فعالیتهای تجاری ،خريد و کسب و کار )3000( ،فعالیتهای صنعتی،
تولیدی و بازيافت (مرتب با زباله و زائدات) )4000( ،فعايتهای اجتماعی،سازمانی يا مرتب با زيرساخت)5000( ،
فعالیتهای مسافرتی يا جابجايی )6000( ،گردهمايی عموم مردم )7000( ،فعالیتهای اوقات فراغت)8000( ،
فعالیتهای مرتب با منابع طبیعی )9000( ،فعالیتهای غیرقابل طبقهبندی
( )1000سکونت يا اقامت )2000( ،تجاری يا خدماتی )3000( ،تولید و عمده فروشی )4000( ،حمل و
نقل،ارتباطات ،اطالعات و تسهیالت عمومی )5000( ،هنر ،سرگرمی و تفريح )6000( ،آموزش و پرورش ،ادارات
عمومی ،مراقبتهای بهداشتی  -سالمتی و ديگر مؤسسات )7000( ،تجارت مرتب با ساخت و ساز )8000( ،حفاری
معدن و استخراج )9000( ،کشاورزی ،جنگلداری ،ماهیگیری و شکار
( )1000ساختمانهای مسکونی )2000( ،ساختمانهای تجاری و ساير سازههای تخصصی )3000( ،بناهای تجمع
مردمی )4000( ،موسسات و نهادهای اجتماعی )5000( ،تاسیسات مربوط به حمل و نقل )6000( ،تاسیسات
زيربنايی و ساير سازههای فاقد ساختمان و بنا،
( )7000ساختمانها و بناهای خا نظامی )8000( ،بناها و تجهیزات مربوط به امور کشاورزی و مزارع)9000( ،
بدون ساختمان و بنا

ويژگیهای
توسعه سايت

( )1000سايت در حالت طبیعی )2000( ،سايت در حال توسعه )3000( ،سايت توسعه يافته -محصوالت زراعی،
مراتع ،جنگلداری و غیره )4000( ،سايت توسعه يافته -فاقد ساختمان و سازه )5000( ،سايت توسعه يافته -دارای
سازههای بدون ساختمان )6000( ،سايت توسعه يافته -توس ساختمانها )7000( ،سايت توسعه يافته -توس پارک
ها )8000( ،غیر قابل اجرا در اين بعد )9000( ،ويژگیهای غیرقابل طبقهبندی توسعه سايت

مالکیت

( )1000بدون محدوديت  -مالکیت خصوصی )2000( ،برخی از محدوديت ها -ديگر محدوديتهای استفاده،
( )3000محدوديت کم  -اجاره و ديگر محدوديتهای اجاره )4000( ،محدوديتهای عمومی  -مالکیت دولتی،
( )5000ديگر محدوديتهای استفاده عمومی )6000( ،محدوديتهای مالکیت سازمانهای غیرانتفاعی)7000( ،
ويژگیهای مالکیت مشترک -نهادهای دولتی )8000( ،ويژگیهای مالکیت مشترک  -عمومی ،خصوصی ،غیر
انتفاعی و غیره )9000( ،غیر قابل اجرا در اين بعد

(مأخذ :انجمن برنامه ريزان آمريکا )2006
پيشينه پژوهش
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در ارتبرراط بررا پررژوهش حاضررر ،مطالعرراتی توسرر
محققین و پژوهشگران انجام گرفته است که از جمله آنها
میتوان به موارد زير اشاره کرد:
در سال  ،1976آندرسرون و همکراران در پژوهشری
تحت عنوان "سیستم طبقه بندی کاربری و پوشش زمرین
بر اساس سنجش از راه دور داده ها" ،چرارچوبی را بررای
طبقه بندی کاربری و پوشش زمین ملی ارائه کردنرد کره
تابع اطالعات به دست آمده از منرابع سرنجش از راه دور
داده ها میباشد .اين سیستم که به منظور پاسخگويی بره
نیازهای آ ان های فدرال و ايالتی بررای بررسری بره روز
کاربری و پوشش زمین در سراسر کشرور پیشرنهاد شرده
اسررت ،در سررطوح اول و دوم طبقررهبنرردی ،يکپارچرره و
متحدالشکل میباشد.
در سررال  1994نیررز مرکررز اطالعررات و تحلیررل
جغرافیايی فرمانداری ايالت کارولینای شرمالی ،در پاسرخ
به نیاز به نقشه کاربری و پوشش اراضی ،به ارزيابی و در
نتیجه طبقه بندی استاندارد کاربری و پوشرش زمرین در
کارولینای شمالی پرداخت .اين طبقه بندی سبب استفاده

و به اشتراک گذاری اطالعات بین شهرداری ،فرمانرداری،
سازمان های ايالتی ،فدرال و سازمان های خصوصی شرده
است .و تمامی سازمانها بر اساس اين استاندارد به برنامه
ريررزی و تهیرره نقشررههررای کرراربری و پوشررش زمررین
میپردازند.
در سال  ،1392علی سلطانی و همکاران در پژوهشی
تحت عنوان "مقايسره سیسرتم هرای  LBCSو تیرپ 12
طرح های تفصیلی در طبقهبندی کاربری زمین برا هردف
انتخاب سیستم بهینه جهت کاربرد در طرحهرای توسرعه
شررهری" برره بررس ری تطبیق ری دو نرروع از سیسررتمهررای
طبقهبندی کاربری زمین ( LBCSو تیپ  12طررحهرای
تفصیلی) در ايران پرداختند .نتايج حاصل از اين مطالعره
نشان میدهد که سیستم  LBCSنسبت به شرح خدمات
تیپ  12برتری نسبی دارد.
همچنین حیردريان و همکراران ،در سرال  1392در
پژوهش "پايش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش
مقايسرره پر از طبقررهبنرردی تصرراوير مرراهواره لندسررت
(مطالعة موردی :اراضی شرهر تهرران)" بیران کردنرد کره
اطالع از نسبت کاربریهای اراضی و نحوة تغییرات آن در

معرفی روشهای طبقهبندی کاربری اراضی در برنامهریزی منطقهایو ارائه الگوی مناسب ایران
گذر زمان يکی از مهم تررين مروارد در برنامره ريرزی و
مديريت اراضی است و با آگاهی از نسربت ايرن تغییررات
میتوان نحوة تغییرات در آينرده را پریش بینری نمرود و
اقداماتی پیشگیرانه و مقتضی انجام داد .بر اين اساس بره
پايش تغییرات کاربری اراضی کالن شهر تهرران در برازة
زمانی ( )1374-1385پرداختند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی
است و از جمله تحقیقات كاربردی میباشد .اطالعات ،به
شیوه کتابخانه ای و از طريق بررسی اسناد و منابع
موجود ،برنامهها و طرحهای ملی و منطقه ای گردآوری
شده است .همچنین با استفاده از روش دلفی و با بهره
گیری از نظرات  10نفر از متخصصین و اساتید
دانشگاهی ،الگوی طبقهبندی کاربری اراضی مناسب
ايران ارائه شده است.

جدول ( :)5طبقهبندی کاربری های مرتب با استفاده از زمین در قرارداد همسان شماره 19
عنوان

مشخصات

عالئم آب شناسی

سد مخزنی ،س د مخزنی در دست ساختمان ،سد انحرافی ،سد انحرافی در دست ساختمان ،چاه آب دائمی،
چاه آب فصلی ،چشمه ،قنات ،مسیل ،رودخانه دائمی ،رودخانه فصلی ،اراضی مورد طغیان آب (سیلگیر)،
نمکزار (کوير) ،اراضی باتالقی يا مرداب ،درياچه فصلی ،درياچه دائمی ،حد حوضه آبريز اصلی يا درجه يک،
حد حوضه آبريز فرعی يا درجه دو

معادن
کاربری اراضی
نوع اراضی

معدن فعال ،معدن متروکه ،کانه نما
اراضی زراعی آبی ،اراضی زراعی ديم ،اراضی مرتعداری ،اراضی جنگلداری ،اراضی باير ،کشاورزی ،جنگل
طبیعی
کوهها ،تپه ها ،فالت ها ،دشتهای دامنه ای ،دشتهای آبرفتی ،اراضی پست ،دشتهای سیالبی

اراضی و مکانهای نیازمند
به حفاظت

منطقه مناسب مرتعداری و ديمکاری و ساخت و سازهای مناسب با آن ،منطقه نسبتاً مناسب مرتعداری و
ديمکاری و ساخت و سازهای مناسب با آن ،منطقه مناسب جنگلداری و مرتعداری ،گذرگاه بهمن ،زمین
لغزش
مرز بین الملل ،مرز استان ،مرز شهرستان ،مرز بخش ،مرز دهستان ،حريم شهر (محدوده استحفاظی)،
محدوده قانونی شهر ،مرکز استان ،مرکز شهرستان ،مرکز بخش ،مرکز دهستان ،شهرک صنعتی

اراضی و مکانهای نیازمند
به حفاظت

محدودههای حفاظتی (حريم حفاظتی درياچه ها ،منطقه حفاظتی از نظر آبخیزداری ،منطقه حفاظتی (اراضی
منهدم شده)) ،باتالقهای پست حواشی درياچه ها ،اراضی حساس به شوری (باال بودن نسبی سطح آبهای
زيرزمینی و شیب بسیار کم) ،خطر فرسايش و تخريب مراتع (شیب بیش از  ،)%15اراضی سیلگیر و مورد
طغیان آب ،تاالب گل ،روستاهايی که در معرض زمین لرزههای احتمالی قرار دارند(مجاورت با روراندگی)،
روستاهايی که در معرض تهديد سیل قرار دارند ،مناطق حفاظت شده باستانی ،منطقه بسیار مناسب کشت و
ساخت و سازهای متناسب با آن (اراضی کشاورزی درجه  ،)1منطقه مناسب کشت و ساخت و سازهای
متناسب با آن (اراضی کشاورزی درجه  2و  ،)3منطقه نسبتاً مناسب کشت و ساخت و سازهای متناسب با آن
(اراضی کشاورزی درجه  4و به پايین)

مراکز سکونت ،فعالیت و
تقسیمات اداری

امکانات و تأسیسات و
تجهیزات

برق ،مسجد ،بیمارستان تخصصی ،بیمارستان عمومی ،مرکز درمانی ،خانه بهداشت ،فروشگاه تعاونی ،مخابرات،
پست ،تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی ،پخش سوخت ،پمپ بنزين ،منابع گاز ،منابع نفت ،مرکز خدمات
روستايی ،فرودگاه (درجه  ،)3 ،2 ،1فرودگاه در دست ساخت ،فرودگاه در دست مطالعه ،بندر (درجه ،2 ،1
 ،)3بندر چند منظوره ،بندر صیادی

مراکز سکونت ،فعالیت و
تقسیمات اداری

مراکز نظامی ،شهر ،شهر يا شهرک جديد ،نقاط روستايی (زير  100نفر100-500 ،نفر 500-1000 ،نفر،
1000-2000نفر2000-5000 ،نفر) ،ده (مسکونی – مسکونی موسمی -غیرمسکونی) ،مزرعه (مسکونی –
مسکونی موسمی -غیرمسکونی) ،مکان (مسکونی – مسکونی موسمی -غیرمسکونی) ،نقاط مناسب برای
شهرسازی و توسعه آتی شهر (اولويت اول ،اولويت دوم)

امکانات و تأسیسات و
تجهیزات

مرکز آموزش عالی ،آموزشکده فنی و حرفه ای (هنرستان) ،دبیرستان ،راهنمايی ،دبستان ،نهضت سوادآموزی،
حمام ،آب لوله کشی

(مأخذ :سازمان برنامه و بودجه )1376

سال نهم
شماره سیام
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سابقه و نحوه طبقهبندی کاربری اراضی در مقياس
منطقه در ایران
 طبقه بندی ارائه شده توسط سازمان برنامه وبودجه
طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای در سال
 ،1373به منظور هدايت و کنترل توسعه و استقرار
مطلوب مراکز فعالیت ،مناطق حفاظتی و همچنین توزيع
متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در يک
يا چند شهرستان که از نظر ويژگیهای طبیعی و
جغرافیايی همگن بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و
کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل میباشند ،توس
وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شد (دبیرخانه شورايعالی
شهرسازی و معماری ايران  .)178 ،1388در واقع اين
طرح با شناخت چگونگی استقرار عوامل زيستی (انسان-
فضا -فعالیت) و با توجه به گرايش ها ،روند رشد و
توسعه ،اولويتها و امکانات و محدوديت ها ،نسبت به
تدوين سیاستها و ارائه راهبردها اقدام مینمايد (سازمان
برنامه و بودجه  .)1376به منظور ايجاد هماهنگی و
يکپارچگی در تهیه طرحهای ناحیه ای ،طبقهبندی
کاربری های مرتب با استفاده از زمین در قرارداد
همسان شماره ( 19قرارداد تهیه طرح های توسعه و
عمران ناحیه ای) به شرح جدول زير انجام شده است
(جدول .)5
طبقه بندی مبتنی بر نقشه های سازمان نقشهبرداری کشور (نقشههای )1:25000
نقشه های توپوگرافی ( )1:25000كه از سوی
سازمان نقشه برداری كشور تهیه شده است ،مادر تمامی
نقشه های مربوط به زمین میباشد .اين نقشهها
اختصاصاً سطح خشکیها را به نمايش می گذارند و
عالوه بر خطوط هم ارتفاع يا منحنی های میزان حاوی
اطالعات ديگری همچون عناصر طبیعی و انسانی

(احمديان ،پاک وجدان و کمالی  )64-65 ،1391نظیر
اراضی سبز (کشاورزی ،جنگلی و  ،)..منابع آبی و خطوط
هیدروگرافیکی ،مناطق مسکونی و کاربری اراضی در
مقیاس ناحیه میباشند .در مجموع در مطالعات ناحیه ای
به منظور بررسی و تعیین توسعه فعالیتهای شهری و
منطقه ای از نقشه های توپوگرافی استفاده میشود.
جدول شماره  ،6کاربری اراضی موجود در نقشههای
توپوگرافی را نشان میدهد.
 -3-4طبقه بندی كاربریها بر اساس نقشههای
منطقهای (وزارت مسكن و شهرسازی)
طرح های كالبدی ملی و منطقه ای با هدف مکان
يابی برای "گسترش آينده شهرهای موجود و ايجاد
شهرها و شهرك های جديد ،پیشنهاد شبكه شهری
آينده كشور يعنی اندازه شهرها ،چگونگی استقرار آنها در
پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور
تسهیل و مديريت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم
و پیشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در
کاربریهای مجاز زمینهای سراسر کشور (دبیرخانه
شورايعالی شهرسازی و معماری ايران ")178 ،1388
برای پاسخگويی به گسترش نامنظم و بی قاعده مراكز
سكونتی و فعالیتی در دستور کار وزارت مسکن و
شهرسازی قرار گرفت.
پ از تهیه طرح كالبدی ملی ،مطالعات طرح های
کالبدی منطقه ای به عنوان دومین سطح از سطوح طرح
های كالبدی ،از سال  1374آغاز شد .برای انجام اين
مطالعات ،سراسر كشور در طرح کالبدی ملی ،به ده کالن
منطقه (هر کالن منطقه شامل يک يا چند استان)
تقسیم شد  .از جمله اين مناطق ،منطقه البرز جنوبی
میباشد که در طرح کالبدی آن ،طبقهبندی کاربری و
پوشش زمین (بدون کاربریهای موضوعی) در نقشههای
 1:250000پايه به شرح جدول شماره  7میباشد.

جدول ( :)6کاربری اراضی قابل استخراج از نقشههای توپوگرافی
مرتب با
عناصر
غیر انسانی

سال نهم
شماره سیام
تابستان 1396
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مرتب با
مداخالت
انسانی

تپههای شنی ،شن زار ،مسیل ،صخره ،شن زار ساحلی ،شوره زار ،غار ،آبرو ، ،نهر و جوی ،جوی با رديف درخت  ،منبع آب،
چشمه ،چاه-چاه عمیق ،رشته قنات داير ،رشته قنات باير ،درياچه ،رودخانه ،مانداب -برکه ،مرداب و باتالق ،تاالب ،سد  ،آب
انبار ،تاکستان ،بیشه زار ،نخلستان ،چايکاری ،بوته زار ،زراعت ،مرتع و چمن کاری ،درختکاری و باغ ،جنگل ،شالیکاری
راه آهن ،راه آهن در دست اقدام ،راه آهن باريک ،راه آهن دوخطه ،تونل ،خ تلفن ،خ لوله ،خ انتقال نیرو ،پل ،برج ،مرکز
صنعتی ،مرکز تجاری ،مرکز آموزشی ،پاسگاه نیروی انتظامی ،مرکز درمانی ،فرودگاه ،پمپ بنزين ،مرکز پست و تلگراف و تلفن،
کمپ ،پارکینگ ،شهر و آبادی ،ساختمانهای منفرد ،ساختمانهای دولتی ،ساختمانهای مخروبه ،آزاد راه ،آزاد راه در دست اقدام،
بزرگراه ،بزرگراه در دست اقدام ،راه آسفالته درجه  ،1راه آسفالته درجه  1در دست اقدام ،راه آسفالته درجه  ،2راه آسفالته درجه
 2در دست اقدام  ،راه آسفالته درجه  ، 3راه شوسه ،راه خاکی و جیپ رو ،راه مالرو ،مسجد ،امامزاده ،کلیسا ،کنیسه ،کنشت،
مقبره ،گورستان ،دکل ،چاه نفت و گاز ،منبع نفت و گاز ،معدن ،معدن متروکه ،سیلو ،استخر ،کانال

(مأخذ :نقشههای توپوگرافی ( )1:25000سازمان نقشه برداری کشور)

معرفی روشهای طبقهبندی کاربری اراضی در برنامهریزی منطقهایو ارائه الگوی مناسب ایران
جدول ( :)7فهرست کالسهای کاربری و پوشش زمین
زیرکالس ها

ردیف

کالسهای اصلی

1

زراعت و باغ

زراعت آبی ،باغات و مجتمعهای درختی ،کشت ديم ،کشت ديم توأم با مرتع

2

جنگل و بیشه

جنگل و بیشه متراکم ،جنگل و بیشه نیمه متراکم ،جنگل و بیشه کم تراکم ،جنگل دست کاشت

3
4

مرتع
منابع آب

5

اراضی مرطوب

6

اراضی باير

7

شنزارها

8

اراضی ساخته شده

مرتع متراکم ،مرتع نیمه متراکم ،مرتع کم تراکم
درياچه پشت سد ،استخر پرورش آبزيان ،ساير منابع آب
اراضی شور و مرطوب ،اراضی شور و مرطوب اطراف کفههای نمکی ،اراضی شور و مرطوب بیابانی ،اراضی
ماندابی با پوشش بومی
اراضی باير فرسايش يافته ،اراضی شور ،کفههای نمکی ،اراضی کويری و بیابانی ،بستر رودخانه
شنزارها ،تپههای شنی
مراکز جمعیتی شهری ،مراکز جمعیتی روستايی ،شهرکهای مسکونی جديد ،گورستان ،تأسیسات،
شهرکهای صنعتی ،فرودگاه ،بزرگراه و آزادراه ،راه اصلی ،راه فرعی ،راه آهن ،باند فرودگاه

(مأخذ :طرح کالبدی منطقه البرز جنوبی)
طبقه بندی كاربریها براساس الگوی سازمانجنگلها ،مراتع و آبخيزداری
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ايران يکی از
سازمانهای زير مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار
میرود که وظیفه دفاع و حف منابع طبیعی کشور را بر
عهده دارد.
از جمله اهداف اين سازمان حف و حمايت ،احیاء،
توسعه و بهرهبرداری اصولی از جنگلها ،مراتع ،اراضی

جنگلی ،بیشههای طبیعی ،اراضی مستحدثه ساحلی،
حفاظت و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت
علمی بر حوزههای آبخیز و رعايت اصول توسعه پايدار
میباشد .جدول شماره  ،8طبقهبندی سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری را تحت عنوان "طبقات پوشش گیاهی
پديدههای منابع طبیعی" در نقشه های 1:250000نشان
میدهد.

جدول ( :)8طبقات پوشش گیاهی پديدههای منابع طبیعی
شماره

کد

طبقه

طبقه

نام طبقه پوشش گياهی

مشخصات

1

ST

مناطق مسکونی

شامل مناطق شهری -روستايی و تأسیسات با ذکر نام

2

F1

جنگل انبوه

جنگل با تراکم تاج پوشش بیش از  50درصد

3
4

F2

جنگل نیمه انبوه
جنگل تنک

21

MA

جنگلهای مانگرو

5

SHR

بیشه و درختچه زار

6

F3

جنگل با تراکم تاج پوشش  25 -50درصد
جنگل با تراکم تاج پوشش  5 -25درصد
جنگلهای محدوده جزر و مد سواحل جنوب کشور

طبقات

جنگل و
درختچه

درختچه زار با تراکم تاج پوشش بیش از  10درصد

PF

جنگلهای دست کاشت

7

R1

مراتع متراکم

مرتع با تراکم تاج پوشش بیش از  50درصد (گیاهان يک ساله و چند
ساله)

8

R2

مراتع نیمه متراکم

مرتع با تراکم تاج پوشش  25 -50درصد (گیاهان يک ساله و چند
ساله)

9

R3

مراتع کم تراکم

10

IF

زراعات آبی و باغات

11

DF

زراعت ديم

12

K

کوير

13

SD

تپههای ماسه ای

14

SS

پهنههای ماسه ای

اراضی ماسه ای مسطح

15

TK

دقهای رسی

سطوح صاف و صیقلی رسی در حاشیه کوير

مرتع

مرتع با تراکم تاج پوشش  5-25درصد (گیاهان يک ساله و چند ساله)
زراعت
اراضی پست بیابانی بدون پوشش گیاهی و عموماً دارای امالح بسیار
زياد
اشکال مختلف اراضی ماسه ای (بارخان ،سیف) ... ،

پديدههای
بیابانی

سال نهم
شماره سیام
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جدول ( :)8طبقات پوشش گیاهی پديدههای منابع طبیعی
نام طبقه پوشش گياهی

مشخصات

شماره

کد

اراضی شور و نمکزار

اراضی با سطوح نمکی (حاوی قشری از نمک در سطح خاک)

طبقه

طبقه

16

SL

18

BL

اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهان مرتعی کمتر از  5%و بیرون
زدگیهای سنگی

اراضی بدون پوشش و بیرون
زدگی سنگی

17

MR

باتالق
(منطقه مرطوب)

اراضی مرطوب با سطح ايستايی باال

19

L

سطوح آبی

درياچهها و مخازن آبی

20

RB

بستر رودخانه

بستر رودخانههای بزرگ

22

RE

نیزار

پوششی از انواع نی که در حاشیه آبی يا باتالقی وجود دارد

طبقات

(مأخذ :سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری )1383
بحث و نتيجه گيری
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شماره سیام
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از آنجا که آگاهی از الگوهای کاربری اراضی و
تغییرات آنها در طول زمان پیش نیازی برای استفاده
بهینه از زمین به عنوان سرمايه ملی میباشد ،از اين رو
الزم است نسبت به تدوين الگوی کاربری اراضی منطقه
ای اقدام شود .در اين راستا ابتدا در مبانی نظری پژوهش
به مطالعه پیشینه سیستمهای طبقهبندی کاربری و
پوشش زمین در جهان پرداخته شده است .سپ
طبقهبندی کاربری اراضی ايران در سطوح ناحیه ای در
قالب طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای (قرارداد
همسان شماره  ،)19طرح کالبدی منطقه البرز جنوبی
(نقشه  1:250000پايه) ،نقشههای توپوگرافی سازمان
نقشه برداری کشور (نقشه  ،)1:25000طبقات پوشش
گیاهی پديدههای منابع طبیعی (سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری) مورد بررسی قرار گرفت.
همانطورکه جداول مرتب با طبقهبندی کاربری
اراضی ايران در سطوح ناحیه ای نشان میدهد ،مشکالت
و نارسايی هايی در طبقهبندی کاربری اراضی به چشم
میخورد که عبارتند از:
 فقدان يک چارچوب مشخص و استاندارد برایطبقهبندی کاربری اراضی
 همپوشانی گروههای کاربری اراضی فقدان فهرستی کامل از فعالیتها و عملکردها درمقیاس ناحیه و منطقه (برای مقیاسهای متفاوت
مطالعاتی)
 عدم انعطاف پذيری در طبقهبندیهای کاربریاراضی

 عدم توانايی در ارائه يک سیستم طبقهبندی کاربریاراضی
 عدم امکان به روزرسانی سیستم و فقدان روشیمشخص جهت ساخت پايگاه اطالعات در محی
GIS
 -عدم کاربرد در سیستمهای اطالعاتی مانند GIS

وجود مشکالت و نارسايیهای فوق ،نشان از ضرورت
يک بازنگری مجدد و تدوين يک الگوی طبقهبندی
استاندارد و جامع دارد .از اين رو با توجه به سیستمهای
طبقهبندی مورد بررسی و با بهره گیری از روش دلفی،
سعی شده است يک الگوی جامع و کارامد طبقهبندی
کاربری اراضی بر حسب عملکرد اراضی در مقیاس منطقه
و ناحیه ارائه گردد.
طبقهبندی پیشنهادی با توجه به سیستمهای جهانی
طبقهبندی و بر اساس ترکیب تقسیم بندیهای مختلف
با استفاده از کدهای الفبايی در سه سطح انجام گرفته
است .از مهم ترين ويژگیهای اين الگوی طبقهبندی،
جامع بودن ،نظام مندی و انعطاف پذيری میباشد که
نقاط ضعف طبقهبندیهای پیشین را مرتفع میسازد.
ساختار اصلی اين طبقهبندی در سطح  1شامل 9
کد اصلی میباشد که عبارتند از :اراضی سبز و باز،
فعالیتی ،سکونتگاهی ،تولیدی ،اراضی آبی ،تأسیسات
زيرساختی ،خدمات مقیاس منطقه /ناحیه ،مناطق
حفاظت شده و غیرقابل طبقهبندی .مابقی سطوح به
شرح جدول شماره  9میباشد.

معرفی روشهای طبقهبندی کاربری اراضی در برنامهریزی منطقهایو ارائه الگوی مناسب ایران
جدول ( :)9طبقهبندی کاربری اراضی مقیاس منطقه و ناحیه بر حسب عملکرد اراضی (بر اساس ترکیب تقسیم
بندیهای مختلف)
سطح ( 1کد اصلی)
10

سبز و باز
()G

سطح ( 2زیرکد )1

سطح ( 3زیرکد )2

زراعی آبی ()G1

اراضی آبی دارای محدوديت ( ،)G11اراضی آبی فاقد محدوديت
( ،)G12زراعت آبی و باغات ()G13

زراعی ديم ()G2

ديمکاری -باغات ( ،)G21ديم توأم با مرتع ( ،)G22ديم با زراعی
()G23

مراتع ()G3
جنگلکاری ()G4
مجتمعهای درختی و باغات ()G5

فعالیتی
()A

11

کم تراکم ( ،)G31تراکم متوس ( ،)G32متراکم ()G33
طبیعی ( ،)G41دست کاشت ( ،)G42انبوه ( ،)G43نیمه انبوه
( ،)G44تنک()G45
باغات مشجر ( ،)G51نخلستان( ،)G52ساير()G53

فاقد پوشش ()G6

باير( ،)G61بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی( ،)G62کوير
( ،)G63اراضی شور – پست ( ،)G64پهنه ماسه ای ( ،)G65نمکزار
( ،)G66کفههای نمکی ( ،)G67شنزار ()G68

مراکز نظامی ( )A1

پايگاههای نظامی – آموزشی (  ،)A11پايگاههای بین شهری
()A12

فرودگاه ( )A2

فرودگاه عملیاتی – مسافربری ( ،)A21فرودگاه غیرمسافری
( ،)A22باند فرودگاه ( )A23

مناطق گردشگری ( )A3
مناطق آزاد ()A4
مناطق ويژه اقتصادی ()A5
بندر -اسکله ( )A6
سکونتگاهی )S( 12

سکونتگاهی ( )S1

صیادی (  ،)A61نفتی (  ،)A62نظامی ( ،)A63تجاری -بازرگانی
( ،)A64چند منظوره ()A65
شهری ( ،)S11روستايی ( ،)S12شهرک مسکونی جديد ()S13

تولیدی )P( 13

مناطق صنعتی ()P1

شهرک صنعتی ( ،)P11ناحیه صنعتی ( ،)P12کارخانجات بزرگ
()P13
معادن فعال ( ،)P21معادن متروکه ()P22

محدوده معادن ()P2
اراضی آبی
()W

14

سد ()W1
منابع آب شرب ()W2

تأسیسات
زيرساختی
()I

سد مخزنی ( ،)W11سد انحرافی ( ،)W12درياچه پشت سد
()W13
چاه آب ( ،)W21چشمه ( ،)W22قنات ()W23

مسیل ( )W3

دائمی ( ،)W31فصلی ()W32

رودخانه ()W4

دائمی ( ،)W41فصلی ()W42

درياچه ()W5

دائمی ( ،)W51فصلی ( ،)W52استخر پرورش آبزيان ()W53

اراضی تحت تأثیر آب ( )W6

اراضی سیلگیر ( ،)W61اراضی باتالقی يا مرداب ( ،)W62تراالب –
مانداب ( ،)W63اراضی مرطوب ()W64

خطوط انتقال انر ی ()I1

خ انتقال  400کیلوولت ( ،)I11خ انتقال  230کیلوولت (،)I12
خ انتقال  132کیلوولت ( ،)I13خ انتقال  63کیلوولرت (،)I14
خ انتقال  20و  33کیلوولت ()I15
پست  400کیلوولت ( ،)I21پست  230کیلوولت ( ،)I22پست 132
کیلوولررت ( ،)I23پسررت  63کیلوولررت ( ،)I24پسررت  20و 33
کیلوولت ()I25

15

تأسیسات وابسته به برق ()I2

مخازن و تأسیسات ()I3
نیروگاه ()I4

مخزن نفت ( ،)I31مخزن گاز )I32( LNG
اتمی ( ،)I41سیکل ترکیبی ( ،)I42بخاری و گازی ( ،)I43بخراری
( ،)I44گازی ()I45

سال نهم

پااليشگاه ()I5
خ انتقال گاز ()I6

خطوط به تفکیک  48اينچ ( ،)I61خطوط به تفکیک  42/56ايرنچ
()I62
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رضا احمدیان و بهار عبداله

جدول ( :)9طبقهبندی کاربری اراضی مقیاس منطقه و ناحیه بر حسب عملکرد اراضی (بر اساس ترکیب تقسیم
بندیهای مختلف)
سطح ( 1کد اصلی)

خدمات مقیاس
منطقه  /ناحیه
()F

سطح ( 2زیرکد )1

سطح ( 3زیرکد )2

شبکه راهها ()I7

آزاد راه ( ،)I71بزرگراه ( ،)I72راه اصلی آسفالته ( ،)I73راه فرعری
آسفالته ( ،)I74راه شنی ( ،)I75راه خاکی ( ،)I76راه آهرن (،)I77
ساير راهها ()I78

آموزشی ( )F1

مراکز آموزش شبانه روزی -فنی و حرفه ای ( ،)F11دانشرگاههرا و
مراکز آموزش عرالی ( ،)F12سراير مراکرز آموزشری عمرده مقیراس
منطقه ()F13

درمانی ()F2

جراده ای (،)F22

16

بیمارستان های تخصصی ( ،)F21مراکز اور انر
ساير مراکز عمده ()F23
پاسگاه های مرزی ( ،)F31پاسرگاه پلری راه برین شرهری (،)F32
مراکز اداری (شهرستان ،استان) ()F33

اداری -انتظامی ()F3

مرکررز مخررابرات ( ،)F41پخررش سرروخت ( ،)F42مرکررز خرردمات
روستايی ()F43

زيرساختی ()F4
ساير ()F5
مناطق حفاظت
17
شده
()C

گورستان ( ،)F51مسجد ()F52

اثر طبیعی ملی ()C1
پارک ملی ()C2
پناهگاه حیات وحش ()C3
منطقه حفاظت شده ()C4
منطقه شکار ممنوع ()C5

غیرقابل طبقهبندی
()N

18

مأخذ :نگارندگان
منابع
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 احمديان ،رضا ،پاک وجدان ،سمیه و کوروش کمرالی. .1391کاربرد مطالعات محیطی در طرح های توسرعه
شهری و منطقه ای .تهران :انتشارات آذرخرش .چرا
اول.
 برياسولی  ،هلرن .)1389( .الگوهرای تحلیلری تغییررکاربری زمین؛ رويکرد نظری و مدلسرازی .ترجمره ی
مجتبی رفیعیان و مهران محمودی .تهرران :انتشرارات
آذرخش .چا اول.
 توفیق ،فیروز .)1384( .آمايش سرزمین :تجربه جهانیو انطباق آن با وضع ايرران .تهرران :مرکرز مطالعرات و
تحقیقات شهرسازی و معماری ايران .چا اول.
 حیدريان ،پیمان ،رنگزن ،کاظم ،ملکی ،سعید و ايروبتقی زاده .1392 .پايش تغییررات کراربری اراضری برا
استفاده از روش مقايسه پر از طبقره بنردی تصراوير
ماهواره لندست (مطالعة موردی :اراضی شهر تهرران).
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیرايی
در منابع طبیعی .دوره  ،4شماره  ،4صص .1-10
 -دبیرخانه شورای عرالی شهرسرازی و معمراری ايرران.

( .)1388مقررات شهرسازی و معمراری و طررحهرای
توسعه و عمرران مصروب شرورای عرالی شهرسرازی و
معماری ايران (از تاريخ تأسی تا پايان شهريور .)88
تهران :نشر توسعه ايران .چا اول.
 سازمان برنامره و بودجره (دفترر امرور فنری و تردوينمعیارها) .)1376( .تهیه طرح توسعه و عمران (جامع)
ناحیه ای :قرارداد همسان شماره  .19سازمان برنامه و
بودجه؛ مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشرارات.
چا اول.
 سلطانی ،علی ،نظرری کترولی ،مرريم و سرحر قربرانی. .1392مقايسرره سیسررتمهررای  LBCSو تیررپ 12
طرح های تفصیلی در طبقره بنردی کراربری زمرین برا
هدف انتخاب سیستم بهینه جهت کاربرد در طرح های
توسعه شهری .مشهد :پنجمین کنفران برنامه ريرزی
و مديريت شهری.
- Anderson, James R., Hardy, Ernest E.,
Roach, John T., and Witmer Richard E.
(1976). A Land Use And Land Cover
Classification System For Use With Remote

معرفی روشهای طبقهبندی کاربری اراضی در برنامهریزی منطقهایو ارائه الگوی مناسب ایران

-

-

-

-

-
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یادداشتها
1

FAO (Food and Agriculture Organization)
the U.S. Geological Survey
3
Resource Oriented
4
Land Based Classification Standards
5
Activity
6
Function
7
Structure
8
Site development
9
Ownership
10
Green & Brown Land
11
Activity
12
Settlement
13
Product
14
Water Land
15
Infrastructure
16
Facilities
17
Conservation
18
None
2
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