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تاریخ پذیرش مقاله94/3/22 :
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چکیده

اصو ً
ال برنامهریزی کاربری اراضی مهمترین مبحث توسعه پایدار شهری و از اولویتهای اصلی در برنامهریزی شهری است.

محله شماره  47شهر زاهدان در زمینه تناسب و توزیع بهینه کاربریها دارای نارسایی بوده لذا مطالعه حاضر برای شناسایی این
کاستیها در راستای پیاده سازی عدالت اجتماعی که میبایست در تمام سطوح شهری و میان همه شهروندان تحقق پیدا کند

انجام گرفت .بمنظور تحقق این مهم روشهای کارآمدی ابداع شده که در تصمیمگیری بهینه میتوانند به برنامهریزان کمک
نمایند .در این پژوهش عالوه بر بررسی دیدگاههای نظری به بهره گیری از این تکنیکهای کارآمد در خصوص برنامهریزی

برای کاربری اراضی شهری اقدام و از سیستمهای پشتیبانی برنامه ریزی از جمله “  ” what-ifکه یکی از این روشهاست،

بصورت یک سیستم برنامهریزی پویا بر پایه  GISاستفاده شد .در این روش سه مرحله تحلیلی قابلیتسنجی اراضی ،پیشبینی

تقاضای کاربریهای شهری و تخصیص زمین به تقاضاهای کاربری زمین انجام و شکلهای مختلف آینده هر منطقه از طریق
سناریوهای مختلف تخصیص مورد تحلیل قرار گرفت .سرانجام با تشکیل الیه  UAZو وزن دهی به روش  AHPبهترین مکانها

برای استقرار کاربریهای مورد نیاز به جهت ارائه خدمات شهری در محله  47زاهدان بصورت نقشه نهایی پیشنها د گردید.

نتایج یافتههای حاصل از نقشههای تولید شُده شعاع عملکرد و ناسازگاریها ،بیانگر این مهم میباشد که سطح ارائه خدمات و

امکانات شهری برای ساکنین این محله در مقایسه با استانداردهای رایج در داخل کشورنامناسب میباشد .بمنظور بهینهنمودن

د با توجه به استانداردها و کارکردهای مورد نیاز ،این نقاط کارکردی پیشنهاد و بصورت نقشه تولید شد که
ی جدی 
کاربریها 

برای استقرار کاربریهای جدید در این محله بایستی در اولویت بکار گرفته شود.

واژههای کلیدی :کاربریاراضیشهری ،سیستمپشتیبانیبرنامهریزی ،what-ifمحله 47شهر زاهدان.
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 -1مقدمه

اصوالً در ميان طيف وسيع منابع شهري ،زمين مهم ترين
و حساس ترين منبع به شمار میآید(شمس )76 :1388،و از
دیرباز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان
بوده و امروز نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده،
بلکه به علت گسترش شهرنشینی و توسعه فضاهای ساخته
شده ،ارزش آن به مراتب بیشتر شده است(امینی .)3 :1389،این
موضوع و چگونگي استفاده ازآن ،بستر اصلي برنامهريزي
شهري محسوب ميشود (زیاری .)2 :1388،زمين از نظر
ارزش و نقش اجتماعي در آسايش ،امنيت ،زيبايي ،رفاه
و كيفيت زندگي بشر تأثيري اساسي دارد (نظرسامانی:1389،
 .)443بر این مبنا ،مدیریت شهری ناگزیر به توسعه فضایی
اندیشی ده ش دهی شهرهاست تا بتواند منافع و مصلحتهای
عمومی نسل کنونی و آین دهی ساکن در شهرها و پیرامون
آنها را فراهم کند(میرکتولی .)34 :1391،کاربری زمین ،یکی از
حساسترین موضوعات در توسعه کالبدی شهرهاست .به
طور کلی ،یک برنامه و طرح کاربری زمین ،تکلیف زمین
را از جوانب مختلف در زمینه استفاده از آن ،روشن میکند.
اعمال و کنترل کاربری زمین ،طیف وسیعی از سیاستهای
عمومی را در بر میگیرد که اثرات تعیین کننده در برنامهها
و طرحهای توسعه شهری داشته و ابعاد اقتصادی ،زیست
محیطی ،اجتماعی و سیاسی را پوشش میدهد(رضویان:1381،
 .)12اصطالح و مفهوم كاربري اراضي شهري ،ابتدا در غرب
و به منظور نظارت دولتها بر نحوة استفا ده از زمين و حفظ
حقوق مالكيت مطرح شد؛ ولي همراه با گسترش سريع
شهرنشيني و رشد برنامهريزي شهري و منطقهاي ،ابعاد و
محتواي اين مفهوم روز به روز وسيعتر شد (زیاری)2 :1381،
امروزه برنامهریزی کاربری اراضی به معنای سازمان دادن
فعالیتهای شهری در فضا ،یکی از مهمترین مباحث در
ادبیات برنامهریزی شهری به شمار میآید (مزیدی،)81 :1390،
تا آنجا که از آن به عنوان قلب برنامهریزی شهری نیز یاد
میشود (پورموسوی .)15 :1389،جهانی که ما در آن زندگی
میکنیم جها ِن شهری است و شهر بازتاب تفكرات سازمان

يافته در يك منطقه فرهنگي -فضايي همراه با قوانين خو د
است .تعريف شهر چندان ساده نيست ،چون از يك سو،
از شكلها ،روحيهها ،افراد ،فضاي سبز ،طبيعتها و مواد
طبيعي تشكيل شده و داراي ساختمانهاي جسماني ،ريخت
شناسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اخالقي متفاوتي است؛ و از
سوي ديگر ،معرفان شهر داراي تخصص و نگرشهای
مختلف بوده ،هر كدام متناسب با ديدگاه خود آن را تعريف
نمو دهاند (ضرابی .)26 :1388 ،بطور کلی فعاليتهای اقتصادي
در اشكال متفاوتي همچون مسكن ،تسهيالت ،زيرساختها،
اراضي زراعي ،فضاي سبز در فضاي جغرافيايي ،نمود
مييابند (قدمی .)22 :1389،طرح كاربري زمين شهري يكي
از موارد ویژه براي دست يابي به اهداف كالن اجتماعي،
اقتصادي و كالبدي است كه نه تنها آثار بسياري بر سرمايه
گذاريها و تصميم گيريهای عمومي میگذارد ،بلكه نقش
مهمی در ميزان رشد شهري و كيفيت محيط كالبدي شهر
دارد(موحد ،)46 :1390،لذا ارزيابي چگونگي كاربري اراضي
شهري ،منعكس كننده ي تصويري گويا از نظر سيماي شهري
و همچنين تخصيص فضاي شهري به كاربریهای مختلف
موردنياز در گذر زمان و در راستای رسيدن به اهداف توسعهي
شهري است(زیاری .)1 :1389،تعيين اصول دقيق مكان يابي
فعاليتهای مختلف در شهر ،به دليل ماهيت پوياي مسائل
شهري ،اگر نه غيرممكن ،بدون ترديد بسيار دشوار است.
از همين رو ،يكي از اهداف برنامه ريزي كاربري اراضي
شهري مكانيابي مناسب كاربريها و جداسازي كاربريهاي
ناسازگار از يكديگر است (بحريني .)19 :1387،در شناسایی
ميزان سازگاري و ناسازگاري بين دو كاربري بايد مشخصات
و نيازهاي مختلف هر يك را براي انجام دادن فعاليت عادي
آن تعيين و سپس با مقايسه اين مشخصات ،موارد توافق
و عدم توافق را مشخص كرد(پورمحمدي .)110 :1387،گفته
میشود كاربريهای اراضي همجوار شهري ،اثرات خارجي
بر روي يكديگر دارند که اين تأثيرات میتواند مثبت يا
منفي باشد .اثرات مثبت منجر به افزايش كارآيي به ميزاني
میشود كه كاربريهاي اراضي همجوار به توسعه پايدار و
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شيوه بهتر زندگي منجر میشود ،در حالي كه اثرات منفي
به كاهش كارآيي منجر شده ،و كاهش ارزش كاربري
اراضي را به دنبال خواهد داشت كه به ايجاد ناسازگاري
ميان كاربريهای مختلف خواهد انجاميد).(Taleai, 2007, 376
امروزه شهرها به ويژه در كشورهاي جهان سوم با توجه به
تعدد نقشها و كاركردهايشان با مشكالت گوناگونی روبه
رو هستند ،بگونهای كه حتي روند توسعة شهر را تحت تأثير
قرار دا دهاند(پوراحمد .)2 :1388،از نيمه دوم قرن بيستم بر اثر
شهرنشيني بي برنامه در كشورهاي در حال توسعه ،نابساماني
هايي در ويژگيهاي كاربري اراضي شهرها به وجود آمده
است؛ لذا برای بهبود كيفي شهرنشيني ،ساماندهي كاربري
اراضي شهرها از اهميت بااليي برخوردار است (ابراهیم
زاده .)1 :1388،از حقایق موجود برمیآید که سير تكوين
شهر و شهرنشيني در ايران همواره با فراز و نشيب هايي
همراه بوده است ،اما دگرگونيهای كمي وكيفي شهرنشيني
كشور طي پنجاه سال اخير بسيار متفاوت تر از پيش ازآن
است(رهنمایی .)7 :1389،نابسامانی کاربری اراضی شهری در
بیشتر شهرهای ایران وجود دارد که در مورد شهر زاهدان
بصورت ویژهای مطرح میشود .این نابسامانیها مشکالت
زیادی را برای ساکنان محالت شهری به وجود آورده است
و بیشتر ناشی از عدم تعادل در توزیع متوازن تراکم انسانی و
ساختمانی ،مکانیابی نادرست کاربریهای شهری ،همچنین
ناهمگونی در تراکم و دسترسی به کاربریها ،خدمات شهری،
تأسیسات شهری و غیره میباشد(موسوی .)194 :1390،در اين
برنامهريزي شهری تالش میشود الگوهاي اراضي شهري به
صورت علمي مشخص و مكان يابي فعاليتهای مختلف
در شهر در انطباق و هماهنگي با يكديگر و سيستمهای
شهري قرار گيرد(ضرابی )26 :1388،در واقع از وظایف مهم و
اساسی برنامهریزان شهری ،تخصیص زمین به کاربریهای
گوناگون شهری با نگاه ویژه به نقش و کارکردشهر ،اقتصاد
آن و توانایی شبیهسازی و تأثیر عوامل متقابل کاربریها
با همدیگر است (بابایی اقدام .)2 :1390،با تخصیص هر کدام
از کاربریهای اراضی میتوان نسبت به پیشبینی تغییرات

کاربری اراضی ،پیشگیری یا کاهش بالیای طبیعی ،مدیریت
منابع شهری ،توزیع عادالنه امکانات شهری ،ارزیابی
فشارهای محیطی ناشی از توسعه منابع انرژی ،در هر ناحیه
اقدام نمود (رضایی مقدم .)21 :1389 ،اینک در این پژوهش
برپایه استانداردها و ضوابط موجود برای شهرهاي ايران،
جهت برنامهريزي کمی و كيفي كاربري اراضي شهری محله
 47شهر زاهدان اقدام و به سه سؤال اساسی زیر پاسخ داده
خواهد شد.
 چه نسبتی از كاربريهای موجود محله  47زاهدان متناسببا نيازهاي اساسي جمعيت آن میباشد.
يهاي اين محله به چه نسبت با
 توزیع فضايي -مکانی كاربر معیارهای کمی و کیفی برنامهریزی شهری هماهنگ میباشد.
 تناسب کمی و کیفی کاربریهای محلهای و بهینهتریننسبت توزیع متناسب با نیازهای جمعیتی در این محله کدام
است.
ش شناسی آن
ي ـ كاربر دي ،و رو 
ق حاضر بنيا د 
نو ع تحقي 
ي ـ تحليلي است .بمنظور انجام این مهم ابتدا از طريق
توصيف 
ب نظري ،فرآيند ،مواد،
ن چارچو 
ي متو ن و منابع ،ب ه تدوي 
بررس 
ي اقدامگردید.
ي شهر 
ي اراض 
ي برنامهريزي كاربر 
و روشها 
برای بهره گیری ازسیستم  what-ifابتدا الیه  UAZبرای شهر
زاهدان از طریق استاندار د سازی الیهها ایجا د شد.
در مرحله بعد با استفاده از مدل  AHPبه وزندهی الیهها
پرداخته و وزن هریک از الیهها را تعیین نمودیم .بر اساس
یافتههای حاصل از کار میدانی و نقشههای شهری پس از
بررسی کمی و کیفی اراضی محله  47شهر زاهدان و مقایسه
کاربریهای موجود با استانداردها و سرانهها به لحاظ کمی
در نرم افزار  GISو همچنین تهیه و تحلیل ماتریسهای
چهارگانه ی سازگاری ،ظرفیت ،مطلوبیت ،وابستگی به
لحاظ کیفی ،تمامی کاربریهای موجود و پخشایش فضایی
آن در شهر ارزیابی و تحلیل شد و چگونگی انتخاب نقاط
مناسب برای استقرار بهینه کاربریها تعیین و پیشنهاد
گردید .در مرحلة آخر به ارائه نقشة پيشنهادي كاربري
اراضي شهري از طريق سيستم اطالعات جغرافيايي مبادرت
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شد .در بخشهایی از مقاله نرمافزارهاي دیگر از جملهExcel

نیز مورد استفا د ه قرار گرفت.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کاربری اراضی از دو کلمه ،کاربری و اراضی تشکیل شده
است .عم ً
ال در اینجا منظور از اراضی کلیه امکانات طبیعی یا
خصوصیات و شرایط طبیعی محل نظیر اقلیم ،زمین شناسی،
خاک ،توپوگرافی ،هیدرولوژی وغیره میباشد .کاربری یعنی
استفاده از امکانات طبیعی موجود بر حسب نیازهای انسانی
منطبق بر استعداد اراضی و به شیوههای علمی میباشد
(نیازی .)120 :1389 ،پیشینه مطالعه کاربری زمین در جهان
چندان طوالنی نیست ،چنان که برای اولین بار در سال
 1826میالدی " فون تونن" با انتشار اثر "دولت منزوی در
ارتباط با کشاورزی و اقتصاد ملی" بر روی الگوهای کاربری
زمین با توجه به قیمت تولیدات کشاورزی تأکید نموده
است ،اما پس از او بود که مطالعات کاربری زمین شهری نیز
آغاز شد (مستوفی الممالکی .)85 :1388،در سطح جهان مهمترین
کاربری انسان از سرزمین شامل کشاورزی ،ساخت و ساز
(شهرسازی) ،اندوختگاهها ،مناطق حفاظت شده و جنگل
کاری صنعتی است (رفیعی .)54 :1390،کاربری اراضی میتواند
به عنوان مفهومی ترکیبی از نظر فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و اطالعاتی درهر کشوری مور د توجه قرار گیرد
(لطفی.)47 :1389،
از نظر بیر و هیگینز ،برنامه ریزی کاربری زمین مشخص
میساز د که روی قطعه زمین ،چه فعالیتی بای د انجام گیرد،
چگونه بای د عمل شو د و اجرا و اداره پروژه مور د نظر چه
هزینهای را در بر خواه د داشت (حکمت نیا .)84 :1389 ،مهمترين
ي نقش
ي را در نظريهها 
ي شهر 
ي اراض 
نظريههاي كاربر 
ي برنامه
ن و نظريهها 
ي زمي 
ي و كالب د 
اجتماعي ،اقتصا دي ،طبيع 
محور ،فرهنگگرايي ،طبيعتگرايي ،فلسفهگرايي ،فنگرايي،
اختيارگرايي ،سامان دهي ،كاركردگرايي ،اصالحگرايي،
مدرنيسم ،سالمت روان ،آمايش انساني ،پست مدرنيسم و
توسعة پايدار ميتوان برشمرد (http://shahrepoya.mihanblog.

) comکه در ادامه به چن د مورد از آنها اشاره میشود:

 -1-2نقش اجتماعي زمين

هنري جورج اعتقاد به محدود كردن (مالكيت خصوصي)
و بهره برداري از اراضي در راستاي منافع عمومي مردم در
شهرها دارد(ابراهیم زاده.)37 :1385،
نقش اقتصادی زمین :نقش اقتصادی زمین آن را عامل اساسیِ
تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز میدارند که چون زمین
و مسکن از منابع کمیاب هستند ،ضروری است در بهره
برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و
مقررات خاصی در نحوهی استفاده مطلوب از زمین تدوین
گردد .زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادالتی
و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت
ویژهای است ".دیویدهاروی" از طرفداران این نظریه
است(زیاری.)66 :1378،
سازماندهي زيرزمين :سازماندهي زيرزمين به كاربري زمين
به منظور ساماندهي فعاليتهای شهري ،از جمله ،ايجا د معبر
برای مترو ،تردد اتومبيل ،استقرار تأسيسات شهري ،استفاده
تفريحي ،خدماتي ،تجاري و غیره پيشنهاد میدهد (زیاری،
تهای
 .)4 :1389آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالی 
انسانی در قسمتهای مختلف به عنوان اطالعات پایه برای
برنامه ریزیهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار
است(جوادی.)77 :1390،
مدرنيسم :مدرنيسم به منطقهبندي شهري بر اساس
عملكردهاي خاص بدون توجه به موقعيت ،مكان ،فرهنگ
و سنت در تراكمهای عمومي ،افزايش آزاد و سبز (تا 85
درصد) بر اساس سلسله مراتب شهري اشاره دارد(ضرابی و
دیگران.)5 :1388،
در خصوص ارزيابي چگونگي استفاده بهينه از اراضي
شهری ديدگاههای گوناگونی از جمله ارزيابي اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي ،زيست محيطي و غیره وجود دارند كه
مهم ترين آنها در ارتباط با برنامهريزي و طراحي فضاهاي
شهري ،ارزيابيهای زيست محيطي و اقتصادي مطرح
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نقشه  - 1موقعیت جغرافیایی محله  47از شهر زاهدان

میباشد(زیاری .)4 :1389،از ديدگاه علمي ،ارزيابي يك فرآين د
نظامدار (سيتماتيك) براي جمعآوري ،تحليل و تفسير
اطالعات است و انجام آن بدين منظور است كه آيا اهداف
مورد نظر در پروژه ،تحقق يافتهاند يا در حال تحقق يافتن
هستند و اين تحقق اهداف تاكنون به چه ميزاني صورت
گرفته است(سیف.)32 :1382 ،
ارزیابی زیست محیطی :ارزیابی زیست محیطی به خاطر آثار
گستر دهای که پروژههای طراحی شهری بر محیط زیست
دارند و عمدت ًا جنبهی قانونی و الزامی پیدا کرده است
بیشتر مورد توجه میباشد(امینی ،)5 :1389،اینها آثاری هستند
که به وسیله انسان بر روی زمین تحمیل میشود(رسولی،
 .)3 :1388این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامههای
زیست محیطی و به کارگیری راهبردی مناسب ،درباره
تخصیص معقوالنهی منابع ارضی برای کاربردهای مختلف
به کار میرود (میرکتولی .)35 :1391،در حال حاضر تغییرات
بدون کاربری اراضی ،به یک مشکل عمده تبدیل گردیده
است .تغییرات کاربری اراضی ،نتیجه تبدیل اراضی طبیعی
از جمله :جنگل و مرتع به کاربریهای کشاورزی ،صنعتی
و شهری میباشد (یوسفی .)98 :1390،بدلیل افزایش تغییرات
کاربری اراضی آن هم عمدت ًا به وسیله فعالیتهای انسانی،
پایش تغییرات پوشش گیاهی ،ارزیابی روند آنها و اثرات
زیست محیطی آنها برای برنامهریزی آینده و مدیریت منابع

ضروری میباشد(آرخی .)74 :1388،نقشه کاربری اراضی یکی
از فاکتورهای اساسی در مطالعات منابع طبیعی و مدیریت
محیط زیست میباشد(یوسفی.)15 :1390،
ارزیابی اقتصادی :ارزیابی اقتصادی برای سنجش احتمال
سود و زیان اقتصادی طرحها با توجه به اختصاص درآمد
عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه  -فایده  مورد توجه
برنامهریزان قرار میگیرد (موحد .)47 :1390 ،در این ارزیابی،
ابتدا بررسی سود -هزینه در نظر گرفته میشود و سپس یک
ضابطهی ارزیابی اجتماعی -اقتصادی که بر جرح و تعدیل
هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع
میشود .در عین حال این تحلیل را میتوان به منظور درجه
بندی طرحها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده
قرار دارد(حسین زاده دلیر.)103 :1380،
ارزیابی کمی و کیفی :اين نوع ارزيابي بر اساس مباني
نظري موجود در حيطه پژوهش مورد نظر و با تعريف
معيارهاي كمي و يا كيفي ،طرح و پروژه تهيه يا اجرا شده
را از طريق اين معيارها ،مورد ارزيابي قرار میدهد .اين نوع
ارزيابي به خصوص در علم شهرسازي از جايگاه خاصي
برخوردار است .به عنوان مثال ،در فرآيند ارزيابي كاربري
اراضي شهري ،از هر دو نوع تكنيك ارزيابي كمي و كيفي
استفاده میشود (عزیزی .)7 :1390،در ارزيابي كمي كاربري
اراضي شهري ،عمدت ًا سرانهها و استانداردهاي تخصيص
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بهينه فضاي شهري به كاربريهای مختلف شهر مدنظر استفاده کنندگان امکان تعیین اثری را که این فرضیهها بر
قرار میگيرد و در ارزيابي كيفي كاربري اراضي شهري ،نتایج مدل دارند میدهد(عسگری.)77 :1382،
مؤلفه هايي چون سودمندي اجتماعي ،موازنه برنامه ريزي،
وابستگي ،سازگاري ،مطلوبيت ،ظرفيت و غیره مد نظر قرار  -3موقعیت جغرافیایی و کارکردهای طبیعی زاهدان
شهر زاهدان در قسمت شمالی دشت کوچکی قرار
میگيرند (ابراهیم زاده.)39 :1385،
گرفته که اطراف آن را کوههای متع د د دربرگرفته و بخشهایی
 -2-2سیستم پشتیبانی برنامه ریزی " " what-if
از این دشت همچون بازو هایی در دل این کوهها نفوذ
"  " what-ifیک سیستم پشتیبانی برنامه ریزی پویا بر پایه نموده و در بعضی موارد به وسیله تنگهها و گردنههایی با
 GISاست که پایگاههای دا دهای  GISرا که قب ً
ال به منظور دشتهای کوچک مجاور ارتباط مییابد ،که دشت میرجاوه
پشتیبانی از اقدامات شهری و محلهای ساخته شده اند به کار در جنوب شرق زاهدان از جمله آن است .شهر زاهدان از
میگیرد ،تا تأثیر گزینههای مختلف در زمینه سیاستهای نظر موقع جغرافیایی بر روی طول جغرافیایی  60درجه و
عمومی را ارزیابی کند .بر مبنای این سیستم ،نرم افزار  45دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  29درجه و  30دقیقه
یکپارچهای ارائه شده است که وظایف برنامهریزی را ،که شمالی قرار گرفته است .ارتفاع متوسط این شهر  1340متر
به صرف هفتهها و یا ماهها وقت نیاز دارد ،با سرعت و از سطح دریا است (ابراهیم زاده و دیگران .)6 :1391،موقعیت
سادگی بیشتر انجام میدهد .این سیستم را میتوان در جهت جغرافیایی شهر زاهدان و مرکزیت سیاسی– اداری آن دست
دا دههای موجود  ،GISمسائل و خواستههای جامعه مورد به دست هم داده و موجبات رشد و توسعه چشمگیر شهر را
مطالعه تطبیقی قرار داد و خروجیهایی به صورت نقشه در مدت زمان کوتاهی فراهم آور دهاند ،بطوریکه هم اکنون
و گزارشهایی که به راحتی قابل فهم باشند و بتوان آنها شهر زاهدان به عنوان بازار اصلی استان عملکردی به مراتب
را برای تالشهای برنامهریزی مشارکتی شهر به کاربست ،فراتر از مرزهای استان و حتی کشور ایفا میکند .در بررسی
استخراج کرد .این سیستم به مشارکت دادن مستقیم مردم کارکردهای جغرافیایی شهر زاهدان به لحاظ طبیعی با هیچ
در فرایند برنامهریزی کمک میکند ،تا اختالفات متخصصان ویژگی و مزیت برجستهای که بتواند رشد و توسعه ی سریع
و سیاستمداران محدود گردد .تفاوت دانش بین متخصصان و جهشی شهر زاهدان را در چنین  فاصله زمانی کوتاهی
و اشخاص عادی کاهش یابد و مردم نسبت به برنامهها و توجیه نماید ،مواجه نمیشویم و در واقع آنچه شهر زاهدان
پیشنهادهای ارائه شده نوعی احساس تعلق پیدا کنند.
را به عنوان بازار بزرگ و مرکز اداری-سیاسی منطقه جنوب
این سیستم با آگاهی از محدودیتهای دانش ،اطالعات شرق ایران مطرح ساخته است را بایستی به مثابه عوامل
و منابع در دسترس برنامهریزان ،اهداف غیر واقعی و پیش تعیین کننده در رشد و توسعه کلی شهر در دهههای اخیر
بینی واحد برای آینده را کنار میگذارد و به جای آن به محسوب داشت).(Ebrahimzadh & Sahari ,2012: 6
ارائه تعدادی پیشبینی سناریو مانند که بیانگر دامنهای از
ویژگیهای بالقوه آین دهاند میپردازد .در این سیستم پذیرفته  -1-3ویژگیهای جمعیتی زاهدان و محله  47آن
بررسی تحوالت جمعیت شهر زاهدان نشان میدهد
شده است که مدلها فقط زمانی مفید هستند که سیاستگزاران
آنرا درک کنند و زیربنای روابط و فرضیهها تا آنجا که ممکن که این شهر پیوسته از رشد باالیی برخوردار بوده است،
است واضح و روشن تهیه شوند .به همین ترتیب ،فرضی ههای به گونهای که در دههی  1345-55نرخ رشد آن 8/9
سیستم کام ً
ال مشخص و به راحتی اصالح شدنی است و به درصد بوده و در دههی  1355-65متوسط نرخ رشد 11/6
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درصد رسیده است .در دهه  1365-75و دهه پس از آن  -4الیههای مورد نیاز برای تولید  1 UAZمحله 47
تا کنون( )1375-1385علی رغم کاهش رشد جمعیت ،شهر زاهدان

همچنان نرخ رشد باالی  4درصد را نشان میدهد .این
بررسی همچنین بیانگر آن  است که شهر زاهدان در مقایسه
با شهرستان زاهدان و استان رش د به مراتب باالتری را در سه
دهه  گذشته تجربه کرده ،به طوری که متوسط رش د جمعیت
آن طی سالهای  1345تاکنون حدو د  8/2درص د بوده است.
بعالوه مقایسه نرخ رشد شهر زاهدان با نقاط شهری استان
و نقاط شهری کشور نیز حاکی از ویژه بودن رشد جمعیت
این شهر به نسبت دیگر نقاط شهری استان و کشور میباشد.
این امر بیانگر آن است که عالوه بر باال بودن نرخ رشد
طبیعی ناشی از باال  بودن سطح باروری و زاد و ولد ،شهر
از مهاجرپذیری باالیی نیز برخوردار است.
بنابر این رشد باالی جمعیت را بایستی از یک سو در
عوامل درونی ساختار جمعیت و از سوی دیگر در عوامل
خارج از ساختار جمعیتی شهر جستجو کرد .این در حالی
است که طی چند سال اخیر شاهد کاهش روند رشد
جمعیت شهر میباشیم .البته این کاهش نرخ رشد هم جهت
و همخوان با روند کاهش نرخ رشد در سراسر کشور بوده
و دالیل آن را بایستی عالوه بر وضعیت عمومی حاکم بر
کشور تا حدودی در کاهش باروری با توجه به اقشار جدید
وار د شده به شهر ،تثبیت نسبی جمعیت روستایی شهرستان
و کاهش نسبی مهاجرتهای درون شهرستانی ارزیابی کرد.
بررسی تعدا د خانوار شهری زاهدان در دهههای 1345تا 1375
یده د که تعدا د خانوارها از  8000خانوار  به 70401
نشان م 
تهیه و ترسیم :نگارندگان1393 ،
نفر رسیده و نهایت ًا در سال  1385به  567499نفر افزایش یافته
نقشه  - 2کاربری وضع موجو د محله  47شهر زاهدان
است .از این میان 8700نفر با تراکم 160در هکتار در محله
 47زاهدان استقرار یافتهان د (ابراهیم زاده ،و عبادی.)6 :1387 ،

الیه کاربریهای شهری الیه زمین شناسی الیه ارتفاعی الیه شیب الیه جهت شیب الیه حریم هر یک از کاربریهای شهری (دستری ها) الیه سازگاری و ناسازگاری الیه راهها (شریانی ها) -الیه زاویه تابش و جهت تابش خورشید

جدول ( :)1نسبت تراکم جمعیتی و مساحت محله  47زاهدان
**شماره محله

*مساحت به
(هکتار)

**جمعیت
موجود

**تراکم
موجود

47

93/64

8700

160

منبع :نگارندگان* ،طرح جامع زاهدان**.1393 ،

 -5بررسی شاخصها مورد مطالعه
 -1-5کاربری مسکونی

بر اساس یافتههای میدانی مساحت کاربری مسکونی
نسبت به کل کاربریها  26/3هکتار میباشد که در واقع 33
درصد از سهم کل کابریها را به خود اختصاص داده است.
1- Uniform Analysis Zones
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 -3-5کاربری اداری

این کاربری با مساحت  0/9میباشد و  1درصد از سهم
کل کاربری محدوده مورد مطالعه به آن اختصاص داده شده
است .یافتهها نشان میدهد سرانه اداری برای ساکنین این
محله  1متر مربع میباشد.

 -4-5کاربری درمانی و بهداشتی

کاربری درمانی و بهداشتی پایین ترین سطح از کل
تهیه و ترسیم :محاسبات نگارندگان.1393 ،
کاربری است و مساحت آن  0/0085هکتار میباشد.
نمودار  - 1نسبت مساحت هر یک از کاربرهای موجود در
سهم ناچیزی در بین سایر کاربریها به کاربری درمانی و
محله  47به درصد.
بهداشتی اختصاص داده شده (کمتر از  1درصد) .یافتهها
از این بین  5/5هکتار از اراضی مذکور مربوط به قطعات نشان میدهد سرانه درمانی  -بهداشتی برای ساکنین این
اعیانی میباش د و  20/8هکتار از مساحت کل بخش مسکونی محله  0/06مترمربع (مقدار بسیار ناچیز) میباشد.
مربوط عرصه میباشد .براساس یافتهها ،سرانه مسکونی برای
ساکنین محله  47دقیق ًا  29/20متر مربع میباشد (محاسبات  -5-5کاربری تجاری

نگارندگان با بهره گیری از طرح تفضیلی و وضع موجود.)1392 ،

کاربری تجاری مساحت  2/2هکتار میباشد 3 .درصد
از سهم کل کاربریهای محدوده مورد مطالعه به این نوع از
کاربری اختصاص یافته است .یافتهها نشان میدهد سرانه
تجاری برای ساکنین این محله  2/53متر مربع میباشد.

 -6-5کاربری تأسیسات شهری

تهیه و ترسیم :محاسبات نگارندگان.1393 ،

نمودار  -2نمودار دایرهای نسبت بین عرصه و اعیانی محله 47

مساحت این کاربری 0/4هکتار میباشد 1 .درصد از کل
کاربری محدوده مورد مطالعه به این کاربری اختصاص یافته
است .یافتهها نشان میدهد سرانه تأسیسات برای ساکنین
این محله  0/42متر مربع میباشد.

 -7-5کاربری نظامی

 -2-5کاربری آموزشی
کاربری نظامی در وضعیت موجو د سطحی معادل 23/5هکتار
در بخش کاربری آموزشی مساحت این کاربری نسبت را اشغال کرده است 32 .درص د از سهم کل کاربری محدوده مورد
به دیگر کاربریها  1/4هکتار میباشد 2 .درصد از سهم کل مطالعه به این نوع کاربری اختصاص داده شده است.
کاربریها به این نوع از کاربری اختصاص داده شده است.
یافتهها نشان میدهد سرانه آموزشی برای ساکنین این محله  -8-5کاربری ورزشی
 1/65متر مربع میباشد.
در برگیرنده یک سالن ورزشی سرپوشیده در بافت
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قدیمی شهر و یک زمین چمن ورزشی همراه با سالن  -10-5کاربری کارگاهی و صنعتی

سرپوشیده است که در وضعیت موجود معادل  4و شامل 5
کاربری صنعتی کارگاهی در وضع موجود مساحتی
درص د از بین کل کاربری میباشد.
معادل 0/3هکتار میباشد و چیزی در حدود کمتر از 1
یافتهها نشان میدهد سرانه ورزشی برای ساکنین این درصد از سطح کاربریهای محله  47را اشغال کرده است.
محله  13/47متر مربع است.

 -11-5کاربری فرهنگی

 -9-5کاربری فضای سبز عمومی
در وضع موجود مساحتی معادل0/7هکتار از اراضی
این کاربری مساحتی به اندازه  6/2هکتار میباشد و  9شهری به این نوع از کاربری اختصاص یافته است .در واقع
درصد از کل کاربری محله  47به این کاربری اختصاص  1درصد از مساحت کل کاربری محله  47به این کاربری
داده شد .یافتهها نشان میدهد سرانه فضای سبز برای اختصاص داده شد .یافتهها نشان میدهد سرانه فرهنگی
ساکنین این محله  7/08متر مربع میباشد.
برای ساکنین این محله  0/75متر مربع میباشد.

نقشه  3و  - 4نقشه
الیههای توابع ناسازگاری
برای الیههای کاربری
نظامی و صنعتی محله 47

نقشههای  5و  - 6نقشه
الیههای شعاع عملکرد
و تابع دسترسی برای
کاربریهای بهداشتی-
درمانی ،آموزشی محله 47
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نقشههای  - 10 - 9 - 8 - 7نقشه الیههای تجاری ،ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،محله 47

 -12-5کاربری مذهبی

مساحت اختصاص داده شده به این نوع کاربری
مساحتی معادل  7/8هکتار است .در واقع  10درصد از
سهم کل کاربری شهری به این کاربری اختصاص داده شد.
یافتهها نشان میدهد سرانه مذهبی برای ساکنین این محله
 8/13متر مربع میباشد(محاسبات نگارندگان با بهره گیری از طرح
تفضیلی و وضع موجود.)1392 ،

از دیگر یافتههای این پژوهش محاسبه سرانه زمین
شهری برای ساکنین محله  47زاهدان میباشد .از محاسبه کل
زمینهای ساخته شده شهر (به متر مربع) تقسیم بر جمعیت
ساکنین(شیعه )164 :1387،این محله سرانه شهری بدست آمده
برای ساکنین این محله  50متر مربع شده است (بررسیهای
میدانی نگارندگان .)1392 ،نتیجه اینکه متأسفانه برنامهریزی برای
آینده ساکنین این محله و پیشبینی زمین برای آینده در نظر
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نیست و همچنین تا افق طرح به طور کامل به کاربریهای
پیشنهادی افزوده نشده است که میتوان عدم برنامهریزی و
روی کارآمدن نیروهای ناکارآمد و غیر متخصص در شورای
شهر و شهرداری را از گزینههای مؤثر در این حادثه دانست.
در پایان آنچه که میتوان از یافتههای موجود نتیجه گرفت
این است که شواهد نشان دهنده یک ناهمگونی و عدم
تعادل در توزیع کاربریها در سطح این محله میباشد و این
خود بازگوکننده شرایط نامساعد از امکانات زندگی شهری
برای ساکنین این محله از شهر زاهدان است.

با توجه به اینکه نقشه بازه انرژی تابش خورشیدی
به عنوان یکی از معیارهای مهم و مطرح در بحث اقلیم
معماری و همچنین طراحی و یا پیشنهاد برای احداث
مکانهای فضای سبز عمومی یا خصوصی شهرها انجام
مطالعات آن از ضروریات میباشد؛ اینک برای محله 47
این نقشه تهیه شده که بازه انرژی در حالت استاندارد بین
 0تا  255مطرح میباشد و در این محله تا مقدار  225بازه
شرایط تابش فراهم است.

 -6ارزیابی کیفی کاربریهای عمده محله 47

در مرحله ارزیابی کیفی از ماتریسهای چهارگانه
ارزیابی کیفی شامل :ماتریسهای سازگاری ،مطلوبیت،
ظرفیت و وابستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از آن
بیانگر نارساییهای زیادی از این حیث در محله  47زاهدان
به شرح زیر میباشد:

 -1-6ماتریس سازگاری

نگاره  - 1وزن دهی الیهها به روش

AHP

نتایج حاصل بیانگر آن است که جانمایی فعلی تعدادی
از کاربریها سازگار ،لیکن میزان سازگاری کاربریهای
انتظامی ،تأسیسات ،کارگاهی -صنعتی از نسبت ًا ناسازگار تا
کام ً
ال ناسازگار میباشد.

نقشه  - 11نقشه مدل
ارتفاعی سه بعدی
( ،)TINبازه انرژی تابش
خورشیدی با توجه به
نقاط  azimuthو altitude
محله  47زاهدان
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جدول  - 2ماتريس سازگاري كاربريهای شهري محله 47
كاربري

مسكوني

مسكوني

1

تجاري

1

1

آموزشي

1

2

1

مذهبي

1

2

3

1

بهداشتي و درماني

1

3

2

3

1

اداري  و نظامي

4

4

5

3

4

1

فرهنگي و ورزشي

1

2

1

1

2

4

1

تأسيسات

2

1

2

1

1

3

2

1

صنعتي
فضاي سبز و گذران
اوقات قراغت

5

4

4

4

5

3

5

4

1

1

2

1

2

1

5

1

3

4

كام ً
ال سازگار 1

تجاري

نسبت ًا سازگار 2

آموزشي

بيتفاوت 3

مذهبي

درمانی
وبهداشتي

اداري و
نظا مي

فرهنگيو
ورزشي

نسبت ًا ناسازگار 4

تأسيسات

صنعتي

فضاي سبز و گذران
اوقات فراغت

1

كام ً
ال ناسازگار 5
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کاربری

ابعا د زمين

موقعيت

شيب

دسترسي

مسکونی

2

1

2

1

تأسيسات
و تجهيزات
3

آموزشي

3

3

2

3

3

2

مذهبي

1

2

1

2

3

1

2

بهداشتي و درماني

4

4

2

4

4

2

2

3

اداري و نظامي

1

1

1

1

2

2

2

1

فرهنگي و ورزشي

2

3

1

3

2

2

2

2

تأسيسات

3

3

2

3

3

2

2

3

صنعتي

1

1

1

1

2

2

2

3

فضاي سبز و گذران اوقات قراغت

2

2

2

3

2

2

2

2

تجاري

2

2

2

2

3

2

2

2

كام ً
ال مطلوب= 1

نسبت ًا مطلوب= 2

 -2-6ماتریس مطلوبیت

نسبت ًا نامطلوب= 3

در این ماتریس نیز برخی از کاربریها مطلوب ولی
مکان گزینی و استقرار کاربریهای اداری ،آموزشی ،فضای
سبز ،فرهنگی و مذهبی ،کارگاهی صنعتی از نسبت ًا نامطلوب
تا کام ً
ال نامطلوب بوده که در واقع متناسب با اندازه و
نیازهای این محله شهری نمیباشد.

صدا
2

هوا و
نورخورشید
2

كاربریهای
مجاور

2

3
2

2

كام ً
ال نامطلوب=4

 -3-6ماتریس ظرفیت

در این ماتریس نیز یافتههای تحقیق بیانگر این حقیقت
میباشد که شعاع عملکردی بعضی کاربریها مناسب ،لیکن
وضع موجود کاربریهای آموزشی ،کارگاهی -صنعتی،
فرهنگی و مذهبی ،ورزشی ،اداری و بهداشتی درمانی از
نسبت ًا نامناسب تا کام ً
ال نامناسب بوده و سایر کاربریها نیز
از این حیث از تعادل کمتری برخورداری بو دهاند.
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 -4-6ماتریس وابستگی

نقشه  - 12نقشه پیشنهادی نقاط مطلوب برای استقرار
کاربریهای مور د نیاز محله 47

یده د که در این ماتریس
یها نشان م 
تحلیل بررس 
کاربریهای مسکونی ،نظامی -انتظامی ،از کام ً
ال وابسته
تا وابسته ،مکانگزینی شده و در نقطه مقابل کاربری
های آموزشی ،اداری ،تجاری ،تأسیسات شهری ،ورزشی،
کارگاهی -صنعتی ،فرهنگی و مذهبی از کام ً
ال غیروابسته تا
نسبت ًا غیروابسته نسبت به هم و دیگر کاربریهای موجود
ارزیابی میباشند .بررسی تطبیقی ماتریسهای چهارگانه
(سازگاری ،مطلوبیت ،ظرفیت و وابستگی) در محله 47
زاهدان ،در جدول  5آمده است.
در مجموع نتایج سنجش کیفی کاربریهای محله  47مانند
سنجش کمی آن ،بیانگر آن است که چگونگی مکانگزینی
و کارکردهای متقابل کاربریهای شهری در شرایط کنونی
چندان مطلوب و در ح د استاندار دهای موجو د نمیباشد.

جدول -4ماتريس ظرفیت كاربريهای شهري محله 47

 -7نتیجهگیری

واحد
همسايگي

زير
مح ّله

محله

ناحیه

شهر

منطقه

مسكوني

2

2

2

2

3

4

آموزشي

1

1

1

3

3

4

مذهبي

2

2

1

1

1

1

بهداشتي و
درماني

1

1

1

3

4

5

اداري و
نظامي

5

5

5

3

1

1

-

2

1

1

4

5

2

2

4

5

5

5

1

1

1

3

4

5

سطح
فعالیت

مقياس

فرهنگي و
ورزشي
تأسيسات
صنعتي

فضاي سبز و
گذران اوقات
قراغت
تجاري

كام ً
ال متناسب= 1
نسبت ًا نامتناسب= 4

5

1

5

1

نسبت ًا متناسب= 2

3

5

2

1

بي تفاوت= 3

كام ً
ال نامتناسب= 5

2

4

1

5

با توجه به اینکه در این پژوهش برای اولین بار بطور
دقیق اقدام به اخذ و تولید اطالعات بسیار مهم از چگونگی
استقرار و توزیع کاربریها ،همچنین نحوه دسترسی و
شعاع عملکرد مربوط به هر یک از این کاربریها در محله
 47شهر زاهدان گردید؛ اینک نتایج تحلیلهای کارکردی
حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی این کاربریهای،
وجود ناهمگونی ،ناسازگاری و عدم تعادل و تناسب بین
کاربریهای موجود بخصوص کاربری نظامی -انتظامی،
کاربری صنعتی ،شعاع عملکرد و کیفیت نامناسب دسترسی
به خدمات محلهای ،مکانهای آموزشی ،درمانی ،تجاری،
فضای سبز و غیره را متجلی میسازد و در مجموع در
شرایط موجود نسبت ارائه خدمات و امکانات شهری برای
ساکنین محله  47نامتناسب ارزیابی گردید.
حال ضرورت بررسی و تبیین چگونگی استقرار بهینه
کاربریها و تحلیل کارکردی آن بیش از پیش ضروری
به نظر میرسد .بدین منظور الیههای مورد نیاز اعم از؛
زمین شناسی ،ارتفاعی ،شیب ،مدت و زاویه تابش ،انواع
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ماتريس
سازگاري
مطلوبیت
ظرفيت
وابستگي

كاربري1

كاربري2

كاربري3

كاربري4

كاربري5

كاربري6

كاربري7

كاربري8

كاربري9

كاربري10

كاربري11

كاربري12

كاربري13

کام ً
ال سازگار

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

نسبت ًا سازگار

-

-

2

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

بی تفاوت
نسبت ًا ناسازگار
کام ً
ال ناسازگار
کام ً
ال مطلوب
نسبت ًا مطلوب
نسبت ًا نامطلوب
کام ً
ال نامطلوب
کام ً
ال مناسب
نسبت ًا مناسب
نسبت ًا نامناسب
کام ً
ال نامناسب
کام ً
ال وابسته
نسبت ًا وابسته
نسبت ًا غیر وابسته
کام ً
ال غیروابسته

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

4

-

4

چگونگي نسبت ها

مسكوني

تجاري

آموزشي

فرهنگي

مذهبي

درماني

بهداشتي

ورزشي

اداري

فضاي سبز

نظامي

صنعتي

تأسيسات

انبار
كاربري14
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2
-

2
-

3
-

3
-

2
-

4

4

3
-

2
-

1
-

4

3
-

5
2
-

2
-

1
-

1
-

2
-

2
-

2
-

1
-

4
2
-

2
-

3

1
-

4
-

-

2
-

-

2
-

-

1
-

-

2
-

-

2
-

-

1
-

-

3

-

-

-

1
-

-

1
-

-

1
-

-

-

4

3

4

3

-

2
-

4

محاسبات توسط نگارندگان1392 ،

کاربریهای مختلف اراضی ،سازگاری و ناسازگاری بین
کاربریها ،مطلوبیت و شعاع عملکرد هر یک از کاربریها،
سنجش و تهیه گردید .سپس با روی هم قرارگیری این
الیهها بهترین نقاط برای استقرار بهینه هرکاربری پیشنهاد
گردید.
برخی دیگر از رهیافتهای این مقاله بیانگر آن است
که میبایست تا آنجا که ممکن است کاربریهای ناسازگار
از جمله نظامی را از این محله خارج و با آزادسازی این
اراضی سایر خدمات و تسهیالت شهری مورد نیاز را در آن
پیاده کرد.
نکته دیگر اینکه اگر رشد افقی و بدون برنامه این محله

شهری همچنان ادامه پیدا کند در آینده مشکالت بیشتری
پیش روی ساکنین این محدوده قرار خواهد گرفت .توسعه
درونی و بلند مرتبهسازی بهمراه رعایت اصول و قواعد
شهرسازی در برخی از نقاط این محله ،چنانکه در نقشه
پیشنهادی مشخص شده ،میتواند در بهینهگزینی کاربریها
و کارکردهای جمعیتی و نیازمندیهای متقابل آنها مؤثر واقع
گردد.
در واقع با بکارگیری رهیافتهای تحلیلی این پژوهش
در امر برنامهریزی ،میتوان امیدوار بود که در آینده شاهد
تحوالت پویا و راندمان بهتری با ارائه سطح کیفی خدمات
مطلوب برای ساکنین محله  47شهر زاهدان باشیم.
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 -7آرخی ،نیازی؛ صالح ،یعقوب؛  ،1389ارزیابی روشهای
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 -15جوادی ،چترسیماب ،میردار هریجانی؛ محمدرضا،
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صص .77-81
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 -17حکمتنیا ،حسن؛  ،1389برنامه ریزی کاربری اراضی
شهر بهاباد با استفاده از الگوی تحلیل  ،SWOTفصلنامه شهر
ایرانی اسالمی ،شماره  ،2صص .83-120
 -18رسولی  ،زرین بال ،شفیعی؛ علی اکبر ،محمد ،محمد؛
 ،1388کاربر د تصاویر ماهوارهای با هدف تشخیص تغییرات
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حسین ،مجید ،بختیار ،حسین؛  ،1389طبقه بندی پوشش
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پژوهشهای آبخیزداری ،شماره  ،87صص .20-35
 -20رضویان ،محمدتقی؛ ،1381برنامهریزی کاربری اراضی
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سال دوم ،شماره ،3صص.53-63
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 -24زیاری ،کرامت اهلل؛ ،1381برنامهریزی کاربری اراضی
شهری .انتشارات دانشگاه یزد.
 -25زیاری ،بشارتیفر ،رشیدی فرد؛ کرامتاهلل ،صادق ،سید
نعمتاهلل؛   ،1389ارزیابی کاربری اراضی دهدشت (استان
کهگیلویه و بویر احمد) ،فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط،
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 -26زیاری ،حسین مردی؛ یوسفعلی ،مهدی؛  ،1388بررسی
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اصغر؛  ،1391برنامهریزی نوین کاربری اراضی شهری با
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موردی :شهر سمنان ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم
جغرافیایی ،سال دوازدهم ،شماره ،24صص .65-82
 -28سیف ،علی اکبر؛  ،1382روشهای اندازه گیری و
ارزش یابی آموزشی ،انتشارات دوران ،تهران.
 -29شمس ،حجی مالیری؛ مجید ،پریسا؛  ،1388توسعه فیزیکی
و تأثیر آن در تغییرات کاربری اراضی شهر مالیر (85و،)1365

فصلنامه جغرافیایی آمایش ،شماره ،7صص .75-91
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شهری ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
 -31ضرابي ،غالمي بيمرغ ،موسوي؛ اصغر ،يونس ،سيد
علي؛  ،1388بررسي كاربري اراضي شهر نورآباد ممسني
با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي ( ،)GISمجله
مطالعات  و پژوهشهاي شهري و منطقهاي ،سال اول،
شماره اول ،صص .25-48
 -32طرح جامع زاهدان ،مهندسین مشاور شهر و خانه ،اداره
کل مسکن و شهرسازی ،زاهدان.1384 ،
 -33ظاهری ،محمد؛  ،1387نقش روند گسترش کالبدی
شهر تبریز در ایجاد تغییرات کاربری اراضی حومه شهر و
روستاهای حوزهی نفوذ ،مطالعه موردی؛ روستاهای الوار
سفلی ،باغ معروف ،شادآباد مشایخ و کندرود ،مجله جغرافیا
و توسعه ،شماره  ،11صص .181-198
 -34عبداللهی ،رحیمیان ،دشتکیان ،شادان؛ جالل ،محمد
حسن ،کاظم ،مهدی؛  ،1385بررسی اثرات زیست محیطی
تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با
بکارگیری تکنیک سنجش از دور ،نشریه علوم و تکنولوژی
محیط زیست ،شماره ،29صص1تا.6
 -35عزیزی ،آراسته؛ محمد مهدی ،مجتبی؛  ،1390ارزیابی
تحقق پذیری پیش بینیهای کاربری اراضی و پیشنهادهای
جهات توسعه در طرح جامع شهر الر ،نشریه مطالعات و
پژوهشهای شهری و منطقه ای ،شماره  ،11صص.1-22
 -36عسگری ،رازانی؛ علی ،اسد؛  ،1382برنامهریزی کاربری
اراضی شهری ،با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامهریزی
“ ”what-ifنمونه موردی :شهر درود ،فصلنامه مدیریت
شهری ،شماره  ،14ص .76-85
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مطالعه موردی،جرایم مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی
شهر تهران ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال هفتم ،شماره سوم،
صص .174-202
 -40کرمی ،فقهی؛ آرش ،جهانگیر؛  ،1390بررسی کمی
کردن سنجههای سیمای سرزمین در حفاظت از الگوی
کاربری اراضی پایدار (مطالعه موردی :استان کهگیلویه
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شماره ،60صص.79-88
 -41لطفی ،محمودزاده ،عبداللهی ،سالک فرخی؛ صدیقه،
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رویکرد شی گرا ،مجله کاربرد سنجش از دور و سیسام
اطالعات جغرافیایی در برنامهریزی فصلنامه ،سال اول،
شماره ،2صص .47-56
 -42مزیدی ،صفرزاده؛ احمد ،مهدی؛ ،1390شناسایی و
رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی با استفاده
از تکنیکهای  MADMمطالعه موردی ،شهر یاسوج ،مجله
جغرافیا و توسعه ،شماره ،21صص .81-96
 -43مستوفی الممالکی ،رستم گورانی؛ رضا ،ابراهیم؛ ،1388
بررسی عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم
با استفاده از الگوهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
و درجهبندی و اولویتبندی مؤلفهها ( ،)TOPSISمجله
جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره  ،13صص .81-107
 -44موحد ،صمدی؛ علی ،محمد حسین؛  ،1390ارزیابی
کمی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان ،نشریه پژوهشهای
جغرافیای انسانی ،شماره  ،78صص .45-66
 -45موسوی ،رجب صالحی ،جهانگیر؛ سیدعارف ،حسین،
ابراهیم؛  ،1390برنامهریزی کاربری اراضی شهری جهت
کاهش آسیبهای ناشی از زلزله با تأکید بر امکان اسکان
اضطراری و موقت در ماهدشت ،نشریه مدیریت شهری،
شماره پاییز و زمستان ،شماره  ،28صص .193-208

 -46میرکتولی ،حسینی ،رضایینیا ،نشاط؛ جعفر ،علی،
حسن ،عبدالحمید؛  ،1391آشکارسازی تغییرات پوششی
و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعههای فازی(مطالعه
موردی :شهرگرگان) ،نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانی،
شماره ،79صص .31-54
 -47نظری سامانی ،قربانی ،کوهبتانی؛ علی اکبر ،مهدی،
حمیدرضا؛  ،1389ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی
حوزه آبخیز طالقان در دوره  1366تا  ،1380مجله علمی
پژوهشی مرتع ،سال چهارم ،شماره سوم( ،صص .)442-451
 -48نیازی ،اختصاصی ،ملکی نژاد ،حسینی ،مرشدی؛ یعقوب،
محمدرضا ،حسین ،زینالعابدین ،جعفر؛  ،1389مقایسه دو
روش طبقهبندی حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی در
استخراج نقش هی کاربری اراضی ،مطالعه موردی :حوزه سد
ایالم ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره  ،20صص .119-132
 -49یوسفی ،مرادی ،حسینی ،میرزایی؛ صالح ،حمیدرضا،
سیدحمزه ،سمیه؛  ،1390پایش تغییرات کاربری اراضی مریوان
با سنجنده  TMو  ETMماهواره  ،LandSatمجله کاربرد
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