
 چکیده
اسنادی و میدانی به  ،این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای

اخیر پرداخته و هدف از آن شناسایی میزان  سال 01 در بر آب شهر اراضی تغییرکاربری پیامدهای تحلیل

 بر موثر بیرونی و داخلی عوامل علل تغییرات کاربری اراضی وشناسایی ،اراضیونوع تغییرات کاربری 

و ارائه پیشنهادجهت جلوگیری ازروندنامطلوب تغییرکاربری اراضی  شهرآب بر اراضی کاربری تحوالت

دهدکه با توسعه شهر نشینی و افزایش جمعیت و مهاجرت  می باشد.نتایج تحقیق نشان می درشهرآب بر

به این شهر توسعه زیادی در برخی از نقاط شهر داشته که اغلب به دلیل کمبود زمین بایر روستاییان 

رشدشهر به سمت شمال که به  زمینهای کشاورزی تبدیل به مسکونی ویا اداری و غیره گردیده است.

صورت دو یا سه کوچه جدید انجام شده که به دلیل عارضه طبیعی کوه متوقف شده است.رشددیگرشهر به 

سمت غرب بوده که با برخورد به مجتمع ادارات متوقف شده است.به دلیل اراضی بدوساخت وساز موجود 

گیرد.اراضی ذخیره  می در سطح شهر اغلب ساخت و سازها در قسمت بافت موجود شهر انجام

ی شهردرقسمت جنوبی شهر قراردارد که به اندازه یک ساختمان در طول خیابان امام خمینی ره آزاد ساز

شده اراضی ذخیره دیگر باالتر از خیابان اندیشه قرار دارد.ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی در منتها الیه سمت 

باشد.مجتمع ادارت و مجتمع مسکن مهرنیز جزء  می غربی شهرقرار گرفته که جزء ساخت و سازهای جدید

سال  01نفر در  2107دود دهد که ح می باشد. نگاهی به جمعیت این شهر نشان می ساخت و سازهای جدید

 آب براضافه شده است که این جمعیت نیاز به مسکن دارد.همچنین درشهر  آب برگذشته به جمعیت شهر 

تغییرات کاربری زیادی صورت  گرفته که برخی اصولی و براساس طرح های موجود برای آینده شهر و 

غییرات اعمال شده در سالهای نه چندان نظر به ت. برخی نیز غیر اصولی و بدون برنامه صورت گرفته است

بصورت همگون بوده  و در شمال شهر خیابان کشی  آب بردور بیشتر تغییرات کاربری موجود در شهر 

ی اداری ودر ها نساختما ،مسکن مهر ،آب برهای منظم و ساخت و ساز های جدید و شمال غرب شهر 

 ی و مرتب باعث توسعه شهر گشته است جنوب شرق نیز برخی از کاربریهای اداری بصورت شطرنج
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