
 ضْز تْزاى ۴پبیبى ًبهِ ثزرسی ًقص طزحْبی ضْزی را در تغییزات کبرثزی سهیي در هٌطقِ 

  

 : فْزست

 فصل اٍل ۺکلیبت تحقیق

 ۱هقذهِ  -۱-۱

 ۲ثیبى هسئلِ  -۱-۲

 ۴ سَالْب -۱-۳

 ۴ضزٍرت ٍ اّویت  -۱-۴

 ۵اّذاف  -۱-۵

 ۵پیطیٌِ تحقیق  -۱-۶

 ۵هقذهِ 

 ۱۱فزضیِ ّب  -۱-۷

 ۱۲رٍش تحقیق  -۱-۸

 ۱۵هحذٍدیتْبی تحقیق  -۱-۹

 فصل دٍم ۺ هفبّین پبیِ ، دیذگبّْب ٍ چبرچَة هفَْهی

 ۱۶تؼبریف ، هفبّین ٍ اصطالحبت کلیذی  : -۲-۱

 ۱۶سهیيۺ  -۲-۱-۱



 ۱۷کبرثزی سهیيۺ  -۲-۱-۲

 ۱۷تغییز کبرثزی سهیيۺ  -۲-۱-۳

 ۱۸طزح کبرثزی سهیي ضْزیۺ  -۲-۱-۴

 ۱۸یز هفبّین پبیِ ای سب -۲ – ۲

 ۱۸پَضص سهیيۺ -۲-۲-۱

 ۱۹سیبست سهیيۺ  -۲-۲-۲

 ۱۹ضْزۺ  -۲-۲-۳

 ۱۹سهیي ضْزیۺ  -۲-۲-۴

 ۲۲کبرثزی سهیي ضْزیۺ -۲-۲-۵

 ۲۲ًظبم کبرثزی اراضی ضْزیۺ  -۲-۲-۶

 ۲۲استبًذاردّبی فضبیی کبرثزی سهیي ۺ  -۲-۲-۷

 21 : (Zoning) هٌطقِ ثٌذی -۲-۲-۸

 ۲۱رثزی اراضی ضْزیۺ ثزًبهِ ریشی کب -۲-۲-۹

 ۲۲هؼیبرّبی هکبًیبثی در ثزًبهِ ریشی کبرثزی اراضی ضْزی  -۲-۲-۱۲

 ۲۲اّذاف ثزًبهِ ریشی کبرثزی اراضی ضْزی  -۲-۲-۱۱

 ۲۵فزآیٌذ ثزًبهِ ریشی کبرثزی اراضی ضْزی  -۲-۲-۱۲

 ۲۶اًَاع کبرثزیْبی ضْزی  -۲-۲-۱۳

 ۲۸دیذگبّْب ٍ ًظزیْْبی کبرثزی سهیي  -۲-۳

 ۲۹ظزیِ کبرکزدگزایی ً ۲-۳-۲



 ۳۱ًظزیِ تَسؼِ پبیذار  ۲-۳-۳

 ۳۲ًظزیِ سیستوْب  ۲-۳-۴

 ۳۴ًظزیِ راًت سهیي ضْزی  -۲-۳-۵

 ۳۷چبرچَة هفَْهی  -۲-۴

 ۳۷هذرًیسن ۺ  ۲-۴-۱

 ۳۹ًظزیِ ًَسبسی ۺ  -۲-۴-۲

 ۴۲ثسط هذرًیسن ٍ ًَسبسی در ایزاى ۺ  -۲-۴-۳

 ۴۵جوغ ثٌذی ٍ دیذگبُ حبکن ثز ایي تحقیق  -۲-۴-۴

 هطبلؼِ هَرد هحذٍدُۺ   فصل سَم

 ۴۶تْزاى  – ۳-۱

 ۴۶ٍجِ تسویِ ٍ تبریخچِ ضْز تْزاى ۺ  – ۳-۱-۱

 ۴۸هَقغ ٍ هقز  -۳-۱-۲

 ۵۱ٍیضگی ّبی طجیؼی تْزاى ۺ  – ۳-۱-۳

 ۵۱سهیي ضٌبسی ٍ صئَهَرفَلَصیۺ  -۳-۱-۳-۱

 ۵۲ًبّوَاری ّبۺ  -۳-۱-۳-۲

 ۵۳لزسُ خیشی  -۳-۱-۳-۳

 ۵۵آة ٍ َّا  -۳-۱-۳-۴

 ۵۵تحَالت کبلجذی تْزاى ٍظَْر هٌبطق جذیذ ضْزی  -۴ -۱ -۳



 ۷۳هٌطقِ چْبر ضْز تْزاى  -۳-۲

 ۷۳هَقؼیت - ۳-۲-۱

 ۷۴هحذٍدُ هٌطقِ  -۳-۲-۲

 ۷۴حزین  -۳-۲-۳

 ۷۶چطن اًذاس طجیؼی هٌطقِ  -۳-۲-۴

 ۷۶ػٌبصز تَپَگزافیک اصلی -۳-۲-۴-۱

 ۷۹صئَهَرفَلَصی ٍ سهیي ضٌبسی هٌطقِ ۺ - ۳-۲-۴-۲

 ۸۲، فؼبلیت ٍ اضتغبل  جوؼیت ۳-۲-۵

 ۸۸جوغ ثٌذی ۺ 

      فصل چْبرم ۺ تحلیل تحَالت کبرثزی اراضی هٌطقِ چْبر

 ۸۹تبریخچِ هٌطقِ  -۴-۱

 ۹۲سهیٌِ ّب ٍ ػَاهل ضکل گیزی ٍ تحَالت کبلجذی هٌطقِ  -۴-۲

 ۹۴ػٌبصز اصلی سبختبر کبلجذی هٌطقِ  -۴-۳

 ۹۵استخَاًجٌذی ٍ سبسهبى فضبیی هٌطقِ  -۴-۴

 ۹۵ضجکِ ّبی ارتجبطی  -۴-۴-۱

 ۹۵کبرثزی ّبی کالى -۴-۴-۲

 ۹۶هحَرّبی خذهبتی ٍ تجبری -۴-۴-۳

 ۹۷ثبفت ّبی ضْزی -۴-۴-۴



 ۹۸جبیگبُ هحذٍدُ هَرد هطبلؼِ در طزحْبی فزادستۺ  -۴-۵

 ۹۸(  ۱۳۴۷طزح جبهغ تْزاى ) -۴-۵-۱

 ۹۹( ۱۳۷۲طزح حفظ ٍ سبهبًذّی تْزاى ) ۴-۵-۲

 ۱۲۲( ۱۳۸۵” ) جبهغ “ختبری تْزاى سب –طزح راّجزدی  -۴-۵-۳

 ۱۲۲سبیز طزحْب )تفصیلی ،هَضؼی ، هَضَػی (  -۴-۵-۴

 ۱۲۴هطخصبت پبیِ ای هٌطقِ چْبر در طزحْبی فزا دست  -۴-۵-۵

 ۱۲۵ًحَُ استفبدُ اس سهیي در هٌطقِ  -۴-۶

 ۱۲۷سطَح ٍ درصذ کبرثزیْبی اصلی  -۴-۶-۱

 ۱۲۹ٍیضگیْبی کلی کبرثزیْبی کالى هٌطقِ  -۴-۶-۲

 ۱۱۲ٍیضگی ّبی هٌطقِ اس ًظز ًحَُ استفبدُ اس سهیي  -۴-۶-۳

 ۱۱۴کبرثزی ّبی ثب ػولکزد فزاهٌطقِ ای  -۴ -۴-۶

 ۱۱۸هطخصبت ًَاحی هٌطقِ چْبر ٍ ٍضغ هَجَد کبرثزی ّب در ًَاحی  ۴-۶-۵

 ۱۲۴( ۱۳۸۱چگًَگی کبرثزی سهیي در هٌطقِ ۺ) -۴-۷

 ۱۲۴کبرثزی هسکًَی  -۴-۷-۱

 ۱۲۸جبری در ًَاحی هٌطقِ ۺ سطح ٍ سزاًِ ت -۴-۷-۲

 ۱۳۲کبرثزی ًظبهی  -۴-۷-۳

 ۱۳۷کبرثزی صٌؼتی -۴-۷-۴



 ۱۴۲سطح ٍ سزاًِ فضبی سجش در ًَاحی هٌطقِۺ  -۴-۷-۵

 ۱۴۴ ۴سطح ٍ سزاًِ آهَسضی در ًَاحی هٌطقِ  -۴-۷-۶

 ۱۴۶ ۴سطح ٍ سزاًِ درهبًی در ًَاحی هٌطقِ  -۴-۷-۷

 ۱۴۸ سطَح ٍ سزاًِ فضبّبی هذّجی در هٌطقِ ۸ -۴-۷

 ۱۵۲سطح ٍ سزاًِ فضبّبی تفزیحی ًَاحی ٍ هٌطقِ  -۴-۷-۹

 ۱۵۲ ۴سطح ٍ سزاًِ کبرثزی ٍرسضی در ًَاحی هٌطقِ  -۴-۷-۱۲

 ۱۵۴سطَح ٍ سزاًِ ّبی کبرثزی جْبًگزدی ٍ پذیزائی در ًَاحی هٌطقِۺ  -۴-۷-۱۱

 ۱۵۶سطَح ٍ سزاًِ ّبی کبرثزی آهَسش ػبلی هٌطقِۺ  -۴-۷-۱۲

 ۱۵۹ۺ  ۴ًَاحی هٌطقِ سزاًِ فزٌّگی  -۴-۷-۱۳

 فصل پٌجن ۺ جوغ ثٌذی ،ثزرسی فزضیِ ّب ،ًتیجِ گیزی ٍ پیطٌْبدّب

 ۱۶۳هذل آًتزٍپی ضبًَى  -۵-۱

 ۱۶۵سٌجص ًبثزاثزی ًبحیِ ای ثب استفبدُ ضبخص ضزیت تغییز پذیزی  -۵-۲

 ۱۶۸کبرثزی هسکًَی ،چطن اًذاس جوؼیت پذیزی هٌطقِ ٍ تغییز ٍ تحَالت آتی ایي کبرثزی  -۵-۳

 ۱۶۹ثز اسبط تبثغ رضذ ًوبیی ۺ  ۱۴۲۲پیص ثیٌی جوؼیت هٌطقِ تب سبل - ۱ -۵-۳

 ۱۷۲پیص ثیٌی هسکي هَرد ًیبس هٌطقِ  -۵-۳-۲

 ۱۷۲ًتیجِ گیزی 

 ۱۷۴پیطٌْبداتۺ 

 ۱۷۶هٌبثغ ٍ هبخذ ۺ 



 

 ۴پبیبى ًبهِ ثزرسی ًقص طزحْبی ضْزی را در تغییزات کبرثزی سهیي هٌطقِ 


