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*********
چکید ه

اصواًل برنامه ریزی کاربری اراضی مهمترین مبحث توسعه پاید ار شهری و از اولویت های اصلی د ر برنامه ریزی شهری است. 
محله شماره 47 شهر زاهد ان د ر زمینه تناسب و توزیع بهینه کاربری ها د ارای نارسایی بود ه لذا مطالعه حاضر برای شناسایی این 
کاستی ها د ر راستای پیاد ه سازی عد الت اجتماعی که می بایست د ر تمام سطوح شهری و میان همه شهروند ان تحقق پید ا کند  
انجام گرفت. بمنظور تحقق این مهم روش  های کارآمد ی ابد اع شد ه که د ر تصمیم  گیری بهینه می  توانند  به برنامه ریزان کمک 
نمایند. د ر این پژوهش عالوه بر بررسی د ید گاه  های نظری به بهره گیری از این تکنیک  های کارآمد  د ر خصوص برنامه ریزی 
برای کاربری اراضی شهری اقد ام و از سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی از جمله “ what-if ” که یکی از این روش هاست، 
بصورت یک سیستم برنامه ریزی پویا بر پایه GIS استفاد ه شد . د ر این روش سه مرحله تحلیلی قابلیت  سنجی اراضی، پیش بینی 
تقاضای کاربری  های شهری و تخصیص زمین به تقاضاهای کاربری زمین انجام و شکل  های مختلف آیند ه هر منطقه از طریق 
سناریوهای مختلف تخصیص مورد  تحلیل قرار گرفت. سرانجام با تشکیل الیه UAZ و وزن د هی به روش AHP بهترین مکان ها 
برای استقرار کاربری های مورد  نیاز به جهت ارائه خد مات شهری د ر محله 47 زاهد ان بصورت نقشه نهایی پیشنهاد  گرد ید . 
نتایج یافته  های حاصل از نقشه های تولید  شُد ه شعاع عملکرد  و ناسازگاری  ها، بیانگر این مهم می باشد  که سطح ارائه خد مات و 
امکانات شهری برای ساکنین این محله د ر مقایسه با استاند ارد  های رایج د ر د اخل کشور نامناسب می  باشد . بمنظور بهینه  نمود ن

کاربری  های  جد ید  با توجه به استاند ارد ها و کارکرد های مورد  نیاز، این نقاط کارکرد ی پیشنهاد  و بصورت نقشه تولید  شد  که 
برای استقرار کاربری  های جد ید  د ر این محله بایستی د ر اولویت بکار گرفته شود . 

واژه های کلید ی: کاربری  اراضی  شهری، سیستم  پشتیبانی  برنامه  ریزی what-if،  محله 47  شهر زاهد ان.

*********
sahrai_ahmad@yahoo.com 1-کارشناسارشدجغرافیا،دانشگاهسیستانوبلوچستان

 ebrahimzadeh@yahoo.com2-دانشیارگروهجغرافیا،دانشگاهسیستانوبلوچستان



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره24، شماره 94، تابستان 94
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.24,No.94, Summer 2015 / 78  

1 مقد مه
اصوالًدرمیانطیفوسیعمنابعشهري،زمینمهمترين
از و  )76 میآيد)شمس،1388:  بهشمار منبع ترين وحساس
فراوان اهمیت دارای او نیازهای رفع و بشر برای ديرباز
بودهوامروزنیزايناهمیترانهتنهاهمچنانحفظکرده،
بلکهبهعلتگسترششهرنشینیوتوسعهفضاهایساخته
شده،ارزشآنبهمراتببیشترشدهاست)امینی،1389: 3(.اين
موضوعوچگونگياستفادهازآن،بستراصليبرنامهريزي
نظر از زمین .)2 )زیاری،1388:  ميشود محسوب شهري
رفاه زيبايي، امنیت، آسايش، در اجتماعي نقش و ارزش
)نظرسامانی،1389:  دارد اساسي تأثیري بشر زندگي کیفیت و
443(.براينمبنا،مديريتشهریناگزيربهتوسعهفضايی

انديشیدهشدهیشهرهاستتابتواندمنافعومصلحتهای
عمومینسلکنونیوآيندهیساکندرشهرهاوپیرامون
آنهارافراهمکند)میرکتولی،1391: 34(.کاربریزمین،يکیاز
به حساسترينموضوعاتدرتوسعهکالبدیشهرهاست.
طورکلی،يکبرنامهوطرحکاربریزمین،تکلیفزمین
راازجوانبمختلفدرزمینهاستفادهازآن،روشنمیکند.
اعمالوکنترلکاربریزمین،طیفوسیعیازسیاستهای
عمومیرادربرمیگیردکهاثراتتعیینکنندهدربرنامهها
اقتصادی،زيست ابعاد وطرحهایتوسعهشهریداشتهو
محیطی،اجتماعیوسیاسیراپوششمیدهد)رضویان،1381: 
12(.اصطالحومفهومکاربرياراضيشهري،ابتدادرغرب

وبهمنظورنظارتدولتهابرنحوةاستفادهاززمینوحفظ
سريع گسترش با همراه ولي شد؛ مطرح مالکیت حقوق
ابعادو منطقهاي، و برنامهريزيشهري شهرنشینيورشد
محتواياينمفهومروزبهروزوسیعترشد)زیاری،1381: 2(
دادن سازمان معنای به اراضی کاربری برنامهريزی امروزه
در مباحث مهمترين از يکی فضا، در شهری فعالیتهای
ادبیاتبرنامهريزیشهریبهشمارمیآيد )مزید ی،1390: 81(،
تاآنجاکهازآنبهعنوانقلببرنامهريزیشهرینیزياد
زندگی آن در ما که جهانی .)15 )پورموسوی،1389:  میشود
میکنیمجهاِنشهریاستوشهربازتابتفکراتسازمان

يافتهدريکمنطقهفرهنگي-فضاييهمراهباقوانینخود
ازيکسو، نیست،چون تعريفشهرچندانساده است.
مواد و افراد،فضايسبز،طبیعتها ازشکلها،روحیهها،
طبیعيتشکیلشدهودارايساختمانهايجسماني،ريخت
شناسي،اجتماعي،فرهنگيواخالقيمتفاوتياست؛واز
نگرشهای و تخصص داراي شهر معرفان ديگر، سوي
مختلفبوده،هرکداممتناسبباديدگاهخودآنراتعريف
نمودهاند )ضرابی، 1388: 26(.بطورکلیفعالیتهایاقتصادي
دراشکالمتفاوتيهمچونمسکن،تسهیالت،زيرساختها،
نمود جغرافیايي، فضاي در سبز فضاي زراعي، اراضي
يکي شهري زمین کاربري طرح .)22 )قد می،1389:  مييابند 
اجتماعي، اهدافکالن به يابي برايدست مواردويژه از
اقتصاديوکالبدياستکهنهتنهاآثاربسیاريبرسرمايه
گذاريهاوتصمیمگیريهایعموميمیگذارد،بلکهنقش
مهمیدرمیزانرشدشهريوکیفیتمحیطکالبديشهر
اراضي کاربري ارزيابيچگونگي لذا دارد)موحد ،1390: 46(،
شهري،منعکسکنندهيتصويريگوياازنظرسیمايشهري
وهمچنینتخصیصفضايشهريبهکاربریهایمختلف
موردنیازدرگذرزمانودرراستایرسیدنبهاهدافتوسعهي
يابي مکان دقیق اصول تعیین .)1 است)زیاری،1389:  شهري
فعالیتهایمختلفدرشهر،بهدلیلماهیتپويايمسائل
شهري،اگرنهغیرممکن،بدونترديدبسیاردشواراست.
اراضي کاربري ريزي برنامه اهداف از يکي رو، همین از
شهريمکانیابيمناسبکاربريهاوجداسازيکاربريهاي
شناسايی در .)19 )بحریني،1387:  است  يکديگر از ناسازگار
میزانسازگاريوناسازگاريبیندوکاربريبايدمشخصات
ونیازهايمختلفهريکرابرايانجامدادنفعالیتعادي
توافق موارد اينمشخصات، مقايسه با وسپس تعیین آن
گفته .)110 کرد)پورمحمد ي،1387:  مشخص را توافق عدم و
میشودکاربريهایاراضيهمجوارشهري،اثراتخارجي
يا مثبت میتواند تأثیرات اين که دارند يکديگر روي بر
منفيباشد.اثراتمثبتمنجربهافزايشکارآييبهمیزاني
میشودکهکاربريهاياراضيهمجواربهتوسعهپايدارو
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اثراتمنفي بهترزندگيمنجرمیشود،درحاليکه شیوه
کاربري ارزش کاهش و شده، منجر کارآيي کاهش به
ناسازگاري ايجاد به که داشت دنبالخواهد به را اراضي
.(Taleai, 2007, 376)انجامید کاربريهایمختلفخواهد میان
امروزهشهرهابهويژهدرکشورهايجهانسومباتوجهبه
تعددنقشهاوکارکردهايشانبامشکالتگوناگونیروبه
روهستند،بگونهایکهحتيروندتوسعةشهرراتحتتأثیر
قراردادهاند)پوراحمد ،1388: 2(.ازنیمهدومقرنبیستمبراثر
شهرنشینيبيبرنامهدرکشورهايدرحالتوسعه،نابساماني
هاييدرويژگيهايکاربرياراضيشهرهابهوجودآمده
است؛لذابرایبهبودکیفيشهرنشیني،ساماندهيکاربري
)ابراهیم  است برخوردار بااليي اهمیت از شهرها اراضي
تکوين سیر که برمیآيد موجود حقايق از .)1 زاد ه،1388: 

فرازونشیبهايي با ايرانهمواره شهروشهرنشینيدر
همراهبودهاست،امادگرگونيهایکميوکیفيشهرنشیني
کشورطيپنجاهسالاخیربسیارمتفاوتترازپیشازآن
است)رهنمایی،1389: 7(.نابسامانیکاربریاراضیشهریدر
بیشترشهرهایايرانوجودداردکهدرموردشهرزاهدان
بصورتويژهایمطرحمیشود.ايننابسامانیهامشکالت
زيادیرابرایساکنانمحالتشهریبهوجودآوردهاست
وبیشترناشیازعدمتعادلدرتوزيعمتوازنتراکمانسانیو
ساختمانی،مکانیابینادرستکاربریهایشهری،همچنین
ناهمگونیدرتراکمودسترسیبهکاربریها،خدماتشهری،
تأسیساتشهریوغیرهمیباشد)موسوی،1390: 194(.دراين
برنامهريزيشهریتالشمیشودالگوهاياراضيشهريبه
فعالیتهایمختلف يابي مکان و علميمشخص صورت
سیستمهای و يکديگر با هماهنگي و انطباق در شهر در
شهريقرارگیرد)ضرابی،1388: 26( درواقعازوظايفمهمو
اساسیبرنامهريزانشهری،تخصیصزمینبهکاربریهای
گوناگونشهریبانگاهويژهبهنقشوکارکردشهر،اقتصاد
کاربریها متقابل عوامل تأثیر و شبیهسازی توانايی و آن
باهمديگراست )بابایی اقد ام،1390: 2(.باتخصیصهرکدام
ازکاربریهایاراضیمیتواننسبتبهپیشبینیتغییرات

کاربریاراضی،پیشگیریياکاهشباليایطبیعی،مديريت
ارزيابی شهری، امکانات عادالنه توزيع شهری، منابع
فشارهایمحیطیناشیازتوسعهمنابعانرژی،درهرناحیه
پژوهش اين در اينک .)21  :1389 مقد م،  نمود)رضایی  اقدام
ايران، شهرهاي برای موجود وضوابط استانداردها برپايه
جهتبرنامهريزيکمیوکیفيکاربرياراضيشهریمحله
47شهرزاهداناقداموبهسهسؤالاساسیزيرپاسخداده

خواهدشد.
-چهنسبتیازکاربريهایموجودمحله47زاهدانمتناسب

بانیازهاياساسيجمعیتآنمیباشد.
-توزيعفضايي-مکانیکاربريهاياينمحلهبهچهنسبتبا
معیارهایکمیوکیفیبرنامهريزیشهریهماهنگمیباشد.
بهینهترين و محلهای کاربریهای کیفی و کمی تناسب -
نسبتتوزيعمتناسببانیازهایجمعیتیدراينمحلهکدام

است.
نوعتحقیقحاضربنیاديـکاربردي،وروششناسیآن
تحلیلياست.بمنظورانجاماينمهمابتداازطريق توصیفيـ
بررسيمتونومنابع،بهتدوينچارچوبنظري،فرآيند،مواد،
وروشهايبرنامهريزيکاربرياراضيشهرياقدامگرديد.
برایبهرهگیریازسیستمwhat-if ابتدااليهUAZبرایشهر

زاهدانازطريقاستانداردسازیاليههاايجادشد.
درمرحلهبعدبااستفادهازمدلAHPبهوزندهیاليهها
پرداختهووزنهريکازاليههاراتعییننموديم.براساس
يافتههایحاصلازکارمیدانیونقشههایشهریپساز
بررسیکمیوکیفیاراضیمحله47شهرزاهدانومقايسه
کاربریهایموجودبااستانداردهاوسرانههابهلحاظکمی
ماتريسهای تحلیل و تهیه همچنین و GIS افزار نرم در
به وابستگی مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری، ی چهارگانه
لحاظکیفی،تمامیکاربریهایموجودوپخشايشفضايی
آندرشهرارزيابیوتحلیلشدوچگونگیانتخابنقاط
پیشنهاد و تعیین کاربریها بهینه استقرار برای مناسب
کاربري پیشنهادي نقشة ارائه به آخر مرحلة در گرديد.
اراضيشهريازطريقسیستماطالعاتجغرافیاييمبادرت
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 Excelشد.دربخشهايیازمقالهنرمافزارهايديگرازجمله
نیزمورداستفادهقرارگرفت.

2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کاربریاراضیازدوکلمه،کاربریواراضیتشکیلشده
است.عماًلدراينجامنظورازاراضیکلیهامکاناتطبیعیيا
خصوصیاتوشرايططبیعیمحلنظیراقلیم،زمینشناسی،
خاک،توپوگرافی،هیدرولوژیوغیرهمیباشد.کاربریيعنی
استفادهازامکاناتطبیعیموجودبرحسبنیازهایانسانی
میباشد علمی شیوههای به و اراضی استعداد بر منطبق
جهان در زمین کاربری مطالعه پیشینه .)120  :1389 )نیازی، 

سال در بار اولین برای که چنان نیست، طوالنی چندان
1826میالدی"فونتونن"باانتشاراثر"دولتمنزویدر
ارتباطباکشاورزیواقتصادملی" بررویالگوهایکاربری
نموده تأکید کشاورزی تولیدات قیمت به توجه با زمین
است،اماپسازاوبودکهمطالعاتکاربریزمینشهرینیز
آغازشد)مستوفی الممالکی،1388: 85(.درسطحجهانمهمترين
کاربریانسانازسرزمینشاملکشاورزی،ساختوساز
جنگل و شده حفاظت مناطق اندوختگاهها، )شهرسازی(،
کاریصنعتیاست)رفیعی،1390: 54(.کاربریاراضیمیتواند
بهعنوانمفهومیترکیبیازنظرفیزيکی،اجتماعی،فرهنگی،
قرارگیرد توجه اطالعاتیدرهرکشوریمورد اقتصادیو

)لطفی،1389: 47(.

ازنظربیروهیگینز،برنامهريزیکاربریزمینمشخص
میسازدکهرویقطعهزمین،چهفعالیتیبايدانجامگیرد،
چگونهبايدعملشودواجراوادارهپروژهموردنظرچه
هزينهایرادربرخواهدداشت)حکمت نیا، 1389: 84(.مهمترين
نقش نظريههاي در را شهري اراضي کاربري نظريههاي
اجتماعي،اقتصادي،طبیعيوکالبديزمینونظريههايبرنامه
محور،فرهنگگرايي،طبیعتگرايي،فلسفهگرايي،فنگرايي،
اصالحگرايي، کارکردگرايي، دهي، سامان اختیارگرايي،
مدرنیسم،سالمتروان،آمايشانساني،پستمدرنیسمو
(http://shahrepoya.mihanblog. برشمرد ميتوان پايدار توسعة

(comکهدرادامهبهچندموردازآنهااشارهمیشود:

12 نقش اجتماعي زمین
هنريجورجاعتقادبهمحدودکردن)مالکیتخصوصي(
وبهرهبرداريازاراضيدرراستايمنافععموميمردمدر

شهرهادارد)ابراهیم زاد ه،1385: 37(.
نقش اقتصاد ی زمین: نقشاقتصادیزمینآنراعاملاساسِی
تغییرفضاهایشهریدانستهوابرازمیدارندکهچونزمین
بهره در است هستند،ضروری کمیاب منابع از مسکن و
برداریازآنهاحداکثرکارايیدرنظرگرفتهشودوضوابطو
مقرراتخاصیدرنحوهیاستفادهمطلوباززمینتدوين
گردد.زيرازمینازکارکردهایمختلفمصرفیومبادالتی
مطلوبیت دارای و بوده برخوردار فناپذيری و اقتصادی و
نظريه اين طرفداران از ديويدهاروی" است." ويژهای

است)زیاری،1378: 66(.
سازماند هي زیرزمین: سازماندهيزيرزمینبهکاربريزمین
بهمنظورساماندهيفعالیتهایشهري،ازجمله،ايجادمعبر
برایمترو،تردداتومبیل،استقرارتأسیساتشهري،استفاده
)زیاری،  میدهد پیشنهاد غیره و تجاري تفريحي،خدماتي،
1389: 4(.آگاهیازانواعپوششسطحزمینوفعالیتهای

انسانیدرقسمتهایمختلفبهعنواناطالعاتپايهبرای
برخوردار ويژهای اهمیت از مختلف ريزیهای برنامه

است)جواد ی،1390: 77(.
اساس بر شهري منطقهبندي به مدرنیسم مد رنیسم: 
عملکردهايخاصبدونتوجهبهموقعیت،مکان،فرهنگ
وسنتدرتراکمهایعمومي،افزايشآزادوسبز)تا85
درصد(براساسسلسلهمراتبشهرياشارهدارد)ضرابی و 

د یگران،1388: 5(.

درخصوصارزيابيچگونگياستفادهبهینهازاراضي
اقتصادي، ارزيابي جمله از گوناگونی ديدگاههای شهری
اجتماعي،فرهنگي،زيستمحیطيوغیرهوجوددارندکه
مهمترينآنهادرارتباطبابرنامهريزيوطراحيفضاهاي
مطرح اقتصادي و محیطي زيست ارزيابيهای شهري،

http://shahrepoya.mihanblog.com
http://shahrepoya.mihanblog.com
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میباشد)زیاری،1389: 4(.ازديدگاهعلمي،ارزيابييکفرآيند
تفسیر و تحلیل جمعآوري، براي )سیتماتیک( نظامدار
اطالعاتاستوانجامآنبدينمنظوراستکهآيااهداف
موردنظردرپروژه،تحققيافتهانديادرحالتحققيافتن
میزانيصورت بهچه تاکنون اهداف تحقق اين و هستند

گرفتهاست)سیف، 1382: 32(.
ارزیابی زیست محیطی:ارزيابیزيستمحیطیبهخاطرآثار
زيست محیط بر شهری طراحی پروژههای که گستردهای
است کرده پیدا الزامی و قانونی جنبهی عمدتًا و دارند
بیشترموردتوجهمیباشد)امینی،1389: 5(،اينهاآثاریهستند
میشود)رسولی،  تحمیل زمین روی بر انسان وسیله به که
برنامههای کیفیت ارتقای برای ارزيابی نوع اين .)3  :1388

درباره مناسب، راهبردی کارگیری به و محیطی زيست
تخصیصمعقوالنهیمنابعارضیبرایکاربردهایمختلف
بهکارمیرود)میرکتولی،1391: 35(.درحالحاضرتغییرات
تبديلگرديده بهيکمشکلعمده اراضی، کاربری بدون
است.تغییراتکاربریاراضی،نتیجهتبديلاراضیطبیعی
ازجمله:جنگلومرتعبهکاربریهایکشاورزی،صنعتی
تغییرات افزايش وشهریمیباشد )یوسفی،1390: 98(. بدلیل
کاربریاراضیآنهمعمدتًابهوسیلهفعالیتهایانسانی،
اثرات و آنها روند ارزيابی گیاهی، پوشش تغییرات پايش
زيستمحیطیآنهابرایبرنامهريزیآيندهومديريتمنابع

ضروریمیباشد)آرخی،1388: 74(.نقشهکاربریاراضیيکی
ازفاکتورهایاساسیدرمطالعاتمنابعطبیعیومديريت

محیطزيستمیباشد)یوسفی،1390: 15(.
احتمال سنجش برای اقتصادی ارزيابی اقتصاد ی: ارزیابی 
سودوزياناقتصادیطرحهاباتوجهبهاختصاصدرآمد
توجه مورد  فايده - هزينه تحلیل نظر از آنها به عمومی
برنامهريزانقرارمیگیرد )موحد ، 1390: 47(.دراينارزيابی،
ابتدابررسیسود-هزينهدرنظرگرفتهمیشودوسپسيک
ضابطهیارزيابیاجتماعی-اقتصادیکهبرجرحوتعديل
هايیدربررسیسودوهزينهمبتنیاستموردتوجهواقع
میشود.درعینحالاينتحلیلرامیتوانبهمنظوردرجه
استفاده مورد نیز مطلوبیت میزان برحسب طرحها بندی

قراردارد)حسین زاد ه د لیر،1380: 103(.
مباني اساس بر ارزيابي نوع اين کیفی: و  کمی  ارزیابی 
تعريف با و نظر مورد پژوهش حیطه در موجود نظري
معیارهايکميوياکیفي،طرحوپروژهتهیهيااجراشده
راازطريقاينمعیارها،موردارزيابيقرارمیدهد.ايننوع
ازجايگاهخاصي بهخصوصدرعلمشهرسازي ارزيابي
برخورداراست.بهعنوانمثال،درفرآيندارزيابيکاربري
اراضيشهري،ازهردونوعتکنیکارزيابيکميوکیفي
کاربري کمي ارزيابي در .)7 )عزیزی،1390:  میشود  استفاده
تخصیص استانداردهاي و سرانهها عمدتًا شهري، اراضي

نقشه 1   موقعیت جغرافیایی محله 47 از شهر زاهد ان
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مدنظر شهر مختلف کاربريهای به شهري فضاي بهینه
شهري، اراضي کاربري کیفي ارزيابي در و میگیرد قرار
مؤلفههاييچونسودمندياجتماعي،موازنهبرنامهريزي،
وابستگي،سازگاري،مطلوبیت،ظرفیتوغیرهمدنظرقرار

میگیرند)ابراهیم زاد ه،1385: 39(.

" what-if " 22 سیستم پشتیبانی برنامه ریزی
" what-if " يکسیستمپشتیبانیبرنامهريزیپويابرپايه

پايگاههایدادهایGISراکهقباًلبهمنظور GISاستکه

پشتیبانیازاقداماتشهریومحلهایساختهشدهاندبهکار
زمینهسیاستهای در مختلف گزينههای تأثیر تا میگیرد،
افزار نرم سیستم، اين مبنای بر کند. ارزيابی را عمومی
يکپارچهایارائهشدهاستکهوظايفبرنامهريزیرا،که
و سرعت با دارد، نیاز وقت ماهها يا و هفتهها بهصرف
سادگیبیشترانجاممیدهد.اينسیستمرامیتواندرجهت
مورد جامعه خواستههای و مسائل ،GIS موجود دادههای
نقشه بهصورت خروجیهايی و داد قرار تطبیقی مطالعه
آنها بتوان و باشند فهم قابل راحتی به که وگزارشهايی
رابرایتالشهایبرنامهريزیمشارکتیشهربهکاربست،
بهمشارکتدادنمستقیممردم اينسیستم استخراجکرد.
درفرايندبرنامهريزیکمکمیکند،تااختالفاتمتخصصان
وسیاستمدارانمحدودگردد.تفاوتدانشبینمتخصصان
واشخاصعادیکاهشيابدومردمنسبتبهبرنامههاو

پیشنهادهایارائهشدهنوعیاحساستعلقپیداکنند.
اينسیستمباآگاهیازمحدوديتهایدانش،اطالعات
ومنابعدردسترسبرنامهريزان،اهدافغیرواقعیوپیش
به آن بهجای و میگذارد کنار را آينده برای واحد بینی
از دامنهای بیانگر که مانند سناريو پیشبینی تعدادی ارائه
ويژگیهایبالقوهآيندهاندمیپردازد.دراينسیستمپذيرفته
شدهاستکهمدلهافقطزمانیمفیدهستندکهسیاستگزاران
آنرادرککنندوزيربنایروابطوفرضیههاتاآنجاکهممکن
استواضحوروشنتهیهشوند.بههمینترتیب،فرضیههای
سیستمکاماًلمشخصوبهراحتیاصالحشدنیاستوبه

بر فرضیهها اين که را اثری تعیین امکان کنندگان استفاده
نتايجمدلدارندمیدهد)عسگری،1382: 77(.

3 موقعیت جغرافیایی و کارکرد های طبیعی زاهد ان
قرار کوچکی دشت شمالی قسمت در زاهدان شهر
گرفتهکهاطرافآنراکوههایمتعدددربرگرفتهوبخشهايی
نفوذ کوهها اين دل در هايی بازو همچون دشت اين از
نمودهودربعضیمواردبهوسیلهتنگههاوگردنههايیبا
دشتهایکوچکمجاورارتباطمیيابد،کهدشتمیرجاوه
درجنوبشرقزاهدانازجملهآناست.شهرزاهداناز
نظرموقعجغرافیايیبررویطولجغرافیايی60درجهو
45دقیقهشرقیوعرضجغرافیايی29درجهو30دقیقه
شمالیقرارگرفتهاست.ارتفاعمتوسطاينشهر1340متر
موقعیت .)6 د یگران،1391:  و  زاد ه  )ابراهیم  است  دريا سطح از
جغرافیايیشهرزاهدانومرکزيتسیاسی–اداریآندست
بهدستهمدادهوموجباترشدوتوسعهچشمگیرشهررا
درمدتزمانکوتاهیفراهمآوردهاند،بطوريکههماکنون
شهرزاهدانبهعنوانبازاراصلیاستانعملکردیبهمراتب
فراترازمرزهایاستانوحتیکشورايفامیکند.دربررسی
کارکردهایجغرافیايیشهرزاهدانبهلحاظطبیعیباهیچ
ويژگیومزيتبرجستهایکهبتواندرشدوتوسعهیسريع
وجهشیشهرزاهدانرادرچنینفاصلهزمانیکوتاهی
توجیهنمايد،مواجهنمیشويمودرواقعآنچهشهرزاهدان
رابهعنوانبازاربزرگومرکزاداری-سیاسیمنطقهجنوب
عوامل مثابه به بايستی را است ساخته مطرح ايران شرق
تعیینکنندهدررشدوتوسعهکلیشهردردهههایاخیر

.(Ebrahimzadh & Sahari ,2012: 6)محسوبداشت

13 ویژگی های جمعیتی زاهد ان و محله 47 آن
میدهد نشان زاهدان شهر جمعیت تحوالت بررسی
است، بوده برخوردار بااليی رشد از پیوسته شهر اين که
8/9 آن رشد نرخ 1345-55 دههی در که گونهای به
درصدبودهودردههی65-1355متوسطنرخرشد11/6
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آن از دههپس دهه75-1365و در است. درصدرسیده
جمعیت، رشد کاهش رغم علی کنون)1375-1385( تا
اين میدهد. نشان را درصد 4 باالی رشد نرخ همچنان
بررسیهمچنینبیانگرآناستکهشهرزاهداندرمقايسه
باشهرستانزاهدانواستانرشدبهمراتبباالتریرادرسه
دههگذشتهتجربهکرده،بهطوریکهمتوسطرشدجمعیت
آنطیسالهای1345تاکنونحدود8/2درصدبودهاست.
بعالوهمقايسهنرخرشدشهرزاهدانبانقاطشهریاستان
ونقاطشهریکشورنیزحاکیازويژهبودنرشدجمعیت
اينشهربهنسبتديگرنقاطشهریاستانوکشورمیباشد.
رشد نرخ بودن باال بر عالوه که است آن بیانگر امر اين
طبیعیناشیازباالبودنسطحباروریوزادوولد،شهر

ازمهاجرپذيریبااليینیزبرخورداراست.
بنابراينرشدباالیجمعیترابايستیازيکسودر
عواملدرونیساختارجمعیتوازسویديگردرعوامل
خارجازساختارجمعیتیشهرجستجوکرد.ايندرحالی
رشد روند کاهش شاهد اخیر سال چند طی که است
جمعیتشهرمیباشیم.البتهاينکاهشنرخرشدهمجهت
وهمخوانباروندکاهشنرخرشددرسراسرکشوربوده
بر بروضعیتعمومیحاکم بايستیعالوه را آن وداليل
کشورتاحدودیدرکاهشباروریباتوجهبهاقشارجديد
واردشدهبهشهر،تثبیتنسبیجمعیتروستايیشهرستان
وکاهشنسبیمهاجرتهایدرونشهرستانیارزيابیکرد.
بررسیتعدادخانوارشهریزاهداندردهههای1345تا1375
نشانمیدهدکهتعدادخانوارهااز8000خانواربه70401
نفررسیدهونهايتاًدرسال1385به567499نفرافزايشيافته
است.ازاينمیان8700نفرباتراکم160درهکتاردرمحله

47زاهداناستقراريافتهاند )ابراهیم زاد ه، و عباد ی، 1387: 6(.

جد ول )1(: نسبت تراکم جمعیتی و مساحت محله 47 زاهد ان
*مساحت به **شماره محله

)هکتار( 
**جمعیت 

موجود 
**تراکم 

موجود 

4793/648700160

منبع: نگارند گان*، طرح جامع زاهد ان**، 1393.

4 الیه های مورد  نیاز برای تولید  UAZ 1 محله 47 
شهر زاهد ان

-اليهکاربریهایشهری
-اليهزمینشناسی

-اليهارتفاعی
-اليهشیب

-اليهجهتشیب
-اليهحريمهريکازکاربریهایشهری)دستریها(

-اليهسازگاریوناسازگاری
-اليهراهها)شريانیها(

-اليهزاويهتابشوجهتتابشخورشید

تهیه و ترسیم: نگارند گان، 1393

نقشه 2  کاربری وضع موجود  محله 47 شهر زاهد ان

5 بررسی شاخص ها مورد  مطالعه
15 کاربری مسکونی

مسکونی کاربری مساحت میدانی يافتههای اساس بر
نسبتبهکلکاربریها26/3هکتارمیباشدکهدرواقع33
درصدازسهمکلکابریهارابهخوداختصاصدادهاست.
1- Uniform Analysis Zones
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تهیه و ترسیم: محاسبات نگارند گان، 1393.

نمود ار 1  نسبت مساحت هر یک از کاربرهای موجود  د ر 
محله 47 به د رصد . 

ازاينبین5/5هکتارازاراضیمذکورمربوطبهقطعات
اعیانیمیباشدو20/8هکتارازمساحتکلبخشمسکونی
مربوطعرصهمیباشد.براساسيافتهها،سرانهمسکونیبرای
میباشد)محاسبات  مربع متر 29/20 دقیقاً محله47 ساکنین

نگارند گان با بهره گیری از طرح تفضیلی و وضع موجود ، 1392(.

تهیه و ترسیم: محاسبات نگارند گان، 1393.
نمود ار 2 نمود ار د ایره ای نسبت بین عرصه و اعیانی محله 47 

25 کاربری آموزشی
دربخشکاربریآموزشیمساحتاينکاربرینسبت
بهديگرکاربریها1/4هکتارمیباشد.2درصدازسهمکل
کاربریهابهايننوعازکاربریاختصاصدادهشدهاست.
يافتههانشانمیدهدسرانهآموزشیبرایساکنیناينمحله

1/65مترمربعمیباشد.

35 کاربری اد اری
اينکاربریبامساحت0/9میباشدو1درصدازسهم
کلکاربریمحدودهموردمطالعهبهآناختصاصدادهشده
است.يافتههانشانمیدهدسرانهاداریبرایساکنیناين

محله1مترمربعمیباشد.

45 کاربری د رمانی و بهد اشتی
کل از سطح ترين پايین بهداشتی و درمانی کاربری
میباشد. هکتار 0/0085 آن مساحت و است کاربری
سهمناچیزیدربینسايرکاربریهابهکاربریدرمانیو
يافتهها درصد(. 1 از )کمتر دادهشده اختصاص بهداشتی
اين ساکنین برای بهداشتی - درمانی سرانه میدهد نشان

محله0/06مترمربع)مقداربسیارناچیز(میباشد.

55 کاربری تجاری
کاربریتجاریمساحت2/2هکتارمیباشد.3درصد
ازسهمکلکاربریهایمحدودهموردمطالعهبهايننوعاز
يافتههانشانمیدهدسرانه يافتهاست. کاربریاختصاص

تجاریبرایساکنیناينمحله2/53مترمربعمیباشد.

65 کاربری تأسیسات شهری
مساحتاينکاربری0/4هکتارمیباشد.1درصدازکل
کاربریمحدودهموردمطالعهبهاينکاربریاختصاصيافته
برایساکنین تأسیسات نشانمیدهدسرانه يافتهها است.

اينمحله0/42مترمربعمیباشد.

75 کاربری نظامی
کاربرینظامیدروضعیتموجودسطحیمعادل23/5هکتار
رااشغالکردهاست.32درصدازسهمکلکاربریمحدودهمورد

مطالعهبهايننوعکاربریاختصاصدادهشدهاست.

85 کاربری ورزشی
بافت در سرپوشیده ورزشی سالن يک برگیرنده در
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سالن با همراه ورزشی چمن زمین يک و شهر قديمی
سرپوشیدهاستکهدروضعیتموجودمعادل4وشامل5

درصدازبینکلکاربریمیباشد.
اين ساکنین برای ورزشی سرانه میدهد نشان يافتهها

محله13/47مترمربعاست.

95 کاربری فضای سبز عمومی
اينکاربریمساحتیبهاندازه6/2هکتارمیباشدو9
اختصاص کاربری اين به محله47 کاربری ازکل درصد
برای سبز فضای سرانه میدهد نشان يافتهها شد. داده

ساکنیناينمحله7/08مترمربعمیباشد.

105 کاربری کارگاهی و صنعتی
مساحتی موجود وضع در کارگاهی صنعتی کاربری
1 از کمتر حدود در چیزی و میباشد هکتار معادل0/3
درصدازسطحکاربریهایمحله47رااشغالکردهاست.

115 کاربری فرهنگی
اراضی از معادل0/7هکتار مساحتی موجود وضع در
شهریبهايننوعازکاربریاختصاصيافتهاست.درواقع
1درصدازمساحتکلکاربریمحله47بهاينکاربری
فرهنگی سرانه میدهد نشان يافتهها شد. داده اختصاص

برایساکنیناينمحله0/75مترمربعمیباشد.

نقشه 3 و 4  نقشه 
الیه های توابع ناسازگاری 

برای الیه های کاربری 
نظامی و صنعتی محله 47

نقشه های 5 و 6   نقشه 
الیه های شعاع عملکرد  
و تابع د سترسی برای 
کاربری های بهد اشتی 

د رمانی، آموزشی محله 47
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125 کاربری مذهبی
کاربری نوع اين به شده داده اختصاص مساحت
از درصد 10 واقع در است. هکتار 7/8 معادل مساحتی
سهمکلکاربریشهریبهاينکاربریاختصاصدادهشد.
يافتههانشانمیدهدسرانهمذهبیبرایساکنیناينمحله
8/13مترمربعمیباشد)محاسبات نگارند گان با بهره گیری از طرح 

تفضیلی و وضع موجود ، 1392(.

زمین سرانه محاسبه پژوهش اين يافتههای ديگر از
شهریبرایساکنینمحله47زاهدانمیباشد.ازمحاسبهکل
زمینهایساختهشدهشهر)بهمترمربع(تقسیمبرجمعیت
ساکنین)شیعه،1387: 164(اينمحلهسرانهشهریبدستآمده
برایساکنیناينمحله50مترمربعشدهاست)بررسی های 
مید انی نگارند گان، 1392(.نتیجهاينکهمتأسفانهبرنامهريزیبرای

آيندهساکنیناينمحلهوپیشبینیزمینبرایآيندهدرنظر

نقشه های 7  8  9  10  نقشه الیه های تجاری، ارتفاعی، شیب، جهت شیب، محله 47
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نیستوهمچنینتاافقطرحبهطورکاملبهکاربریهای
پیشنهادیافزودهنشدهاستکهمیتوانعدمبرنامهريزیو
رویکارآمدننیروهایناکارآمدوغیرمتخصصدرشورای
شهروشهرداریراازگزينههایمؤثردراينحادثهدانست.
درپايانآنچهکهمیتوانازيافتههایموجودنتیجهگرفت
عدم و ناهمگونی يک دهنده نشان شواهد که است اين
تعادلدرتوزيعکاربریهادرسطحاينمحلهمیباشدواين
خودبازگوکنندهشرايطنامساعدازامکاناتزندگیشهری

برایساکنیناينمحلهازشهرزاهداناست.

AHP نگاره 1   وزن د هی الیه ها به روش

خورشیدی تابش انرژی بازه نقشه اينکه به توجه با
اقلیم بحث در مطرح و مهم معیارهای از يکی عنوان به
احداث برای پیشنهاد يا و طراحی همچنین و معماری
انجام شهرها خصوصی يا عمومی سبز فضای مکانهای
47 محله برای اينک میباشد؛ ازضروريات آن مطالعات
ايننقشهتهیهشدهکهبازهانرژیدرحالتاستانداردبین
0تا255مطرحمیباشدودراينمحلهتامقدار225بازه

شرايطتابشفراهماست.

6 ارزیابی کیفی کاربری های عمد ه محله 47
چهارگانه ماتريسهای از کیفی ارزيابی مرحله در
مطلوبیت، سازگاری، ماتريسهای شامل: کیفی ارزيابی
ظرفیتووابستگیاستفادهشدهاستونتايجحاصلازآن
بیانگرنارسايیهایزيادیازاينحیثدرمحله47زاهدان

بهشرحزيرمیباشد:

16 ماتریس سازگاری
نتايجحاصلبیانگرآناستکهجانمايیفعلیتعدادی
کاربریهای سازگاری میزان لیکن سازگار، کاربریها از
انتظامی،تأسیسات،کارگاهی-صنعتیازنسبتًاناسازگارتا

کاماًلناسازگارمیباشد.

نقشه 11  نقشه مد ل 
ارتفاعی سه بعد ی 

)TIN(، بازه انرژی تابش 
خورشید ی با توجه به 

 altitude  و azimuth نقاط
محله 47 زاهد ان
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26 ماتریس مطلوبیت
ولی مطلوب کاربریها از برخی نیز ماتريس اين در 
مکانگزينیواستقرارکاربریهایاداری،آموزشی،فضای
سبز،فرهنگیومذهبی،کارگاهیصنعتیازنسبتًانامطلوب
و اندازه با متناسب واقع در که بوده نامطلوب کاماًل تا

نیازهایاينمحلهشهرینمیباشد.

36 ماتریس ظرفیت
دراينماتريسنیزيافتههایتحقیقبیانگراينحقیقت
میباشدکهشعاععملکردیبعضیکاربریهامناسب،لیکن
صنعتی، کارگاهی- آموزشی، کاربریهای موجود وضع
از درمانی بهداشتی و اداری ورزشی، مذهبی، و فرهنگی
نسبتًانامناسبتاکاماًلنامناسببودهوسايرکاربریهانیز

ازاينحیثازتعادلکمتریبرخورداریبودهاند.

جد ول 2   ماتریس سازگاري کاربري های شهري محله 47

د رمانی مذهبيآموزشيتجاريمسکونيکاربري
وبهد اشتي

اد اري و
  نظا مي

فرهنگي و 
فضاي سبز و گذران صنعتيتأسیساتورزشي

اوقات فراغت
1مسکوني

11تجاري

121آموزشي

1231مذهبي

13231بهداشتيودرماني

445341اداريونظامي

1211241فرهنگيوورزشي

21211321تأسیسات

544453541صنعتي
فضايسبزوگذران

1212151341اوقاتقراغت

کاماًل سازگار 1     نسبتًا سازگار 2     بي تفاوت 3    نسبتًا ناسازگار 4     کاماًل ناسازگار 5
جد ول3  ماتریس مطلوبیت کاربري های شهري محله 47

تأسیساتد سترسيشیبموقعیتابعاد  زمینکاربری
و تجهیزات

هوا و صد ا
نورخورشید 

کاربری های 
مجاور

21213222مسکونی
33233223آموزشي
12123122مذهبي

44244223بهداشتيودرماني
11112221اداريونظامي

23132222فرهنگيوورزشي
33233223تأسیسات
11112223صنعتي

22232222فضايسبزوگذراناوقاتقراغت
22223222تجاري

کاماًل مطلوب= 1      نسبتًا مطلوب= 2          نسبتًا نامطلوب= 3           کاماًل نامطلوب=4
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نقشه 12   نقشه پیشنهاد ی نقاط مطلوب برای استقرار 
کاربری های مورد  نیاز محله 47

  جد ول4 ماتریس ظرفیت کاربري های شهري محله 47

مقیاس
سطح 
فعالیت

واحد  
همسایگي

زیر 
محّله

منطقهشهرناحیهمحله

222234مسکوني

111334آموزشي

221111مذهبي

بهداشتيو
درماني

111345

اداريو
نظامي

555311

فرهنگيو
ورزشي

-21145

224555تأسیسات
555321صنعتي

فضايسبزو
گذراناوقات

قراغت

111345

111245تجاري

کاماًل متناسب= 1     نسبتًا متناسب= 2      بي تفاوت= 3 

نسبتًا نامتناسب= 4       کاماًل  نامتناسب= 5

46 ماتریس وابستگی
ماتريس اين در که میدهد نشان بررسیها تحلیل
وابسته کاماًل از انتظامی، نظامی- مسکونی، کاربریهای
کاربری- مقابل نقطه در و شده مکانگزينی وابسته، تا
تأسیساتشهری،ورزشی، تجاری، اداری، آموزشی، های
کارگاهی-صنعتی،فرهنگیومذهبیازکاماًلغیروابستهتا
نسبتًاغیروابستهنسبتبههموديگرکاربریهایموجود
چهارگانه ماتريسهای تطبیقی بررسی میباشند. ارزيابی
47 محله در وابستگی( و ظرفیت مطلوبیت، )سازگاری،

زاهدان،درجدول5آمدهاست.
درمجموعنتايجسنجشکیفیکاربریهایمحله47مانند
سنجشکمیآن،بیانگرآناستکهچگونگیمکانگزينی
کنونی درشرايط کاربریهایشهری متقابل کارکردهای و

چندانمطلوبودرحداستانداردهایموجودنمیباشد.

7 نتیجه گیری
باربطور اينکهدراينپژوهشبرایاولین باتوجهبه
دقیقاقدامبهاخذوتولیداطالعاتبسیارمهمازچگونگی
و دسترسی نحوه همچنین کاربریها، توزيع و استقرار
شعاععملکردمربوطبههريکازاينکاربریهادرمحله
کارکردی تحلیلهای نتايج اينک گرديد؛ زاهدان شهر 47
کاربریهای، اين کیفی تحلیلکمیو ازتجزيهو حاصل
بین تناسب و تعادل ناسازگاریوعدم ناهمگونی، وجود
انتظامی، نظامی- کاربری بخصوص موجود کاربریهای
کاربریصنعتی،شعاععملکردوکیفیتنامناسبدسترسی
تجاری، درمانی، آموزشی، مکانهای محلهای، خدمات به
در مجموع در و میسازد متجلی را غیره و سبز فضای
شرايطموجودنسبتارائهخدماتوامکاناتشهریبرای

ساکنینمحله47نامتناسبارزيابیگرديد.
بهینه استقرار تبیینچگونگی و بررسی حالضرورت
ضروری پیش از بیش آن کارکردی تحلیل و کاربریها
از؛ اعم نیاز مورد اليههای منظور بدين میرسد. نظر به
انواع تابش، زاويه و مدت ارتفاعی،شیب، شناسی، زمین
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بین ناسازگاری و سازگاری اراضی، مختلف کاربریهای
کاربریها،مطلوبیتوشعاععملکردهريکازکاربریها،
اين قرارگیری هم روی با سپس گرديد. تهیه و سنجش
پیشنهاد هرکاربری بهینه استقرار برای نقاط بهترين اليهها

گرديد.
است آن بیانگر مقاله اين رهیافتهای از ديگر برخی
کهمیبايستتاآنجاکهممکناستکاربریهایناسازگار
اين آزادسازی با اينمحلهخارجو از را نظامی ازجمله
اراضیسايرخدماتوتسهیالتشهریموردنیازرادرآن

پیادهکرد.
نکتهديگراينکهاگررشدافقیوبدونبرنامهاينمحله

بیشتری آيندهمشکالت در کند پیدا ادامه شهریهمچنان
پیشرویساکنیناينمحدودهقرارخواهدگرفت.توسعه
قواعد و اصول رعايت بهمراه مرتبهسازی بلند و درونی
نقشه در چنانکه محله، اين نقاط از برخی در شهرسازی
پیشنهادیمشخصشده،میتوانددربهینهگزينیکاربریها
وکارکردهایجمعیتیونیازمندیهایمتقابلآنهامؤثرواقع

گردد.
درواقعبابکارگیریرهیافتهایتحلیلیاينپژوهش
درامربرنامهريزی،میتوانامیدواربودکهدرآيندهشاهد
تحوالتپوياوراندمانبهتریباارائهسطحکیفیخدمات

مطلوببرایساکنینمحله47شهرزاهدانباشیم.

جد ول5   ماتریس نهایی کاربري های شهري محله 47

س
تری

ما

 ها
ت

سب
ي ن

ونگ
نيچگ
کو

مس

ري
جا

ت

شي
وز

آم

گي
رهن

ف

بي
ذه

م

ني
رما

د 

تي
د اش

به

شي
رز

و

ري
اد ا

سبز
ي 

ضا
ف

مي
ظا

ن

تي
صنع

ت
سا

سی
تأ

بار
 ان

 1
ري

ارب
ک

ي2
ربر

کا

 3
ري

ارب
ک

 4
ري

ارب
ک

 5
ري

ارب
ک

ي6
ربر

کا

ي7
ربر

کا

 8
ري

ارب
ک

ي9
ربر

کا

10
ري

ارب
ک

11
ري

ارب
ک

 1
ي2

ربر
کا

 1
ي3

ربر
کا

 1
ي4

ربر
کا

ري
زگا

سا

----1-1--1--11کاماًلسازگار

-------22-22--نسبتًاسازگار
--------------بیتفاوت

4-44-4--------نسبتًاناسازگار
-5------------کاماًلناسازگار

ت
وبی

طل
م

----1---------کاماًلمطلوب
22---2---2--22نسبتًامطلوب
--3---3---33--نسبتًانامطلوب
---4---44-----کاماًلنامطلوب

ت
رفی

ظ

----111--1--1-کاماًلمناسب
2---------22-2نسبتًامناسب
-33-----3-----نسبتًانامناسب
---4---4------کاماًلنامناسب

گي
ست

واب

----1---1---11کاماًلوابسته
-2----22-222--نسبتًاوابسته

-----3--------نسبتًاغیروابسته
4-44----------کاماًلغیروابسته

محاسبات توسط نگارند گان، 1392
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منابع و مآخذ 
،1385 عبدالرضا؛ عیسی، اردکانی؛ مجیر ابراهیمزاده، -1
ارزيابیکاربریاراضیشهریاردکانفارس،مجلهجغرافیا

وتوسعه،شماره7،صص32-68.
،1388 کاظم؛ عیسی، لمسو؛ حبیبزاده ابراهیمزاده، -2
تحلیلوارزيابیکاربریاراضیروستا-شهرگلوگاهبابلبا
استفادهازGIS،مجلهپژوهشهایجغرافیایانسانی،شماره

71،صص1-18.
3-ابراهیمزاده،عبادیجوکندان؛عیسی،اسماعیل؛1387،
در سبز فضای کاربری مکانی فضايی- توزيع بر تحلیلی
توسعه،شماره و مجلهجغرافیا زاهدان، منطقهسهشهری

11،صص39-58.
منیر، عیسی، صحرايی؛ فراهانی، ياری، ابراهیمزاده، -4
امنیت احساس بر پلیس نقش ،1391 احمد؛ راضیه،
مجله زاهدان، شهر 14 منطقه مورد: زاهدانی، شهروندان

پژوهشهایانتظاماجتماعی،شماره4.
5-اسمعیلپور،عزيزپور؛نجما،ملکه؛1388،تغییرکاربری
اراضیکشاورزیوافزايشنسبیدمایشهريزدناشیاز
رشدسريعآن،مجلهجغرافیاوتوسعهناحیهای،شماره12،

صص37-54.
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