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  چکیده
 بهینـه  استفادةمنظور  به ین کارکردهاتر مهم از یکی  آن مکانی -فضایی توزیع و چگونگی شهري اراضی کاربري 

، روزانـۀ بسـیاري از شـهروندان اسـت     دولتی مورد مراجعۀ –هاي اداري  يکاربر ازآنجاکه.ستاشهري  فضاهاي از
شده باشند نقش اساسی را در ایجاد سفرهاي زائـد    یعتوزنامناسب در شهر  صورت بهها  يکاربراین نوع از  چنانچه

با توجه به اینکه این کاربري ها در شهر زابل در بخش مرکزي تجاري شهر واقع شده و بار  .شهري خواهند داشت
دولتی در شـهر  –ي اداري هاینۀ کاربريیابی بهبنابراین هدف این پژوهش مکان ترافیکی سنگینی ایجاد می کند،

تحلیلـی و مبتنـی بـر مطالعـات      -روش تحقیـق توصـیفی  . اسـت  GIS با استفاده از منطق فازي در محیط زابل 
 عوامل مهمابتدا  ،تحلیل گیرد. در مرحلۀانجام می هاي میدانی در سطح شهر زابل یبررسي و اسنادي و ا کتابخانه

ي آور جمـع اقدام به  میزان اثرگذاري هریک مشخص گردید، سپس و نقش و در تعیین مکان بهینه شناسایی شد
 ها آندولتی و تعیین حریم مربوط به  –هاي اداري  يکاربرهاي سازگار و ناسازگار مرتبط با  يکاربري از ا مجموعه
 ازدر پهنه کلـی شـهر زابـل     Gamaو  Sum ،Productي از اپراتورها فازي مانند ا مجموعهیري کارگ بهو با  نمودیم

ي مناسـب،  تـا حـدود   چهار سـطح مناسـب،  دولتی، به  -هاي اداري يکاربراستقرار  منظور بهتناسب اراضی  لحاظ
در قسمت شمالی شهر زابـل بـا مسـاحتی     ها پهنهین تر مناسبیت به درنهاشده  یمتقس نامناسب کامالًنامناسب و 

درصد و باالترین همبستگی از اراضـی تحـت اشـغال شـهر زابـل       17/9یعنی معادل  مترمربع 1634473برابر با 
و آمـد شـهروندان    رفـت  درازدحام و ارتقا امنیت الزم باعث تسهیل تا عالوه بر حذف عنصر  یافتیم. دست

ها را در شهرهاي دیگـري ماننـد اردبیـل و ارومیـه تحـت عنـوان        يکاربریی از این نوع ها نمونهشوند که 
  کنیم. یمشهرك اداري مشاهده 

   
  Fazy ،GIS ،دولتی -، کاربري اداري، زابلکاربري اراضی کلیدي: هاي واژه

  

 1مقدمه
 ،هایی کـه در شـهرها رخ داده   يناهنجاربا توجه به 

اسـت بـه    شـده   دگرگـون سیماي پایداري شهرها نیـز  
کالبدي شهرها امـري   –همین دلیل ساماندهی فضایی 

یر اسـت کـه در ایـن میـان اسـتقرا بهینـه       ناپذ اجتناب
تواند  یهام آنکاربري مختلف شهري و مدیریت صحیح 

 یـد نماشـهري ایفـا   نقش مهمی را در ساماندهی بهینه 

                                                   
 ah.khammar@gmail.com نویسنده مسئول: *

و  شـــهري اراضـــی کـــاربري) 1 :1389 زاده،صـــادق(
ین تـر  مهـم  از یکـی   آن مکانی -فضایی توزیع چگونگی
شـهري   فضـاهاي  از بهینـه  استفادةمنظور  به کارکردها

 يکاربر ).43: 1385مجیراردکانی،  و زاده یمابراه( است
 ۀموضــوعات در توســع ینتــرسحســا از یکــی ین،زمــ

ک برنامـه و طـرح   یـ  ی،کلطـور شهرهاست. بـه  يکالبد
ر از جوانـب مختلـف د   ین رازمـ  یـف تکل ین،زم يکاربر

بحـث کـاربري    .کنـد یده از آن، روشـن مـ  استفا ینهزم
 از مطلـوب  و بهینـه  اسـتفادة  معنـاي  به شهري اراضی
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شـهري،   مختلـف  عملکردهـاي  و ها یتفعال براي اراضی
و  شـهري  یـزي ر برنامـه  در اساسی يها بحث از همواره

شـهري   ادبیـات  در کـه  يطـور  به ،است بوده شهرسازي
از  خیلــی در انگلســتانجملــه  از کشــورها از بســیاري

 یزي کاربرير برنامه مساوي را شهري یزير برنامه مواقع
 توان یواقع م در .)2-3: 1381دانند (رازانی،  یم اراضی

هـاي   یـت فعال همـۀ  فضـایی  يها جنبهرا  زمین کاربري
 و مـادي  نیازهـاي  رفـع  زمـین بـراي  کـرة   روي انسـان 

و  اعمـال ). Wiley, 1975:77( نظرگرفـت او در فرهنگی
هـاي   یاسـت از س یعیوسـ  یـف ط ین،زم يکنترل کاربر

ر د ايدهکننـ یـین اثرات تع گیرد کهیم بر را در عمومی
و ابعــاد  اردد يشــهر ي توســعۀهــاطــرح و هــامــهبرنا

ــاد ــتز ي،اقتص ــی،یس ــاع محیط ــیو س یاجتم را  یاس
کاربري اراضـی  . )12 :1381 یان،رضو(دهد یپوشش م

 انـواع  وضـع موجـود، پراکنـدگی    در بـدانیم  نکهآ یعنی
 وهـا  راهمسـکونی، درمـانی،   مانند شهري،  هاي یتفعال

 مسـاحت  کـل و از  است صورتی چه به معابر، آموزشی 
 است چقدر زمین هاي يکاربر از یک شهري، نسبت هر

 چه صـورت  به و مساحتیدر چه  ها یتفعال از یک هر و
ها  ارتباط آنو  اندشده  پراکنده شهر سطح و قطعاتی در

 ییکـارا  يبا یکدیگر چیست و تا چه حـد و انـدازه دارا  
    ).111: 1393(شیعه،  هستند
 اراضـی  شود الگوهـاي  یم تالش یزير برنامه این در
 یـابی  مکـان و  شـود  مشـخص  علمـی صـورت   به شهري

 بـا  و همـاهنگی  انطباق در شهر در مختلف هاي یتفعال
زیــاري، (گیــرد  قــرار شـهري  هــاي یســتمس و یکـدیگر 

دولتـی   –هـاي اداري   يکاربر که آنجا از ).125: 1378
د، گیر یمبسیاري از شهروندان قرار  روزانۀ مورد مراجعه

 چنانچـه  ،کنـد  یمـ مشکالت ترافیکی بسیاري را ایجاد 
  یـع توزنامناسب در شهر  صورت بهها  يکاربراین نوع از 

شده باشند نقـش اساسـی را در ایجـاد سـفرهاي زائـد      
 ياز مشــکالت شــهرها یکــی شــهري خواهنــد داشــت.

 يشـهر  يهـا یتمناسب فعال ینیگزعدم مکان ،يامروز
 ساخته است.مواجه شهرها را با مشکل  یاتکه ح است

گزینـی سـعی دارد بـا قانونمنـدکردن     انتخاب و مکـان 
ي و ارائـه  گیـر عوامل تأثیرگذار در تصـمیم ها و شاخص

در  ریـزان گیران و برنامـه تصمیمبه  راهکارهاي منطقی
هـا یـاري   ب براي انجام فعالیتهاي مناسانتخاب مکان

ــه بــر آن اســت کــه  پــژوهش یــنابنــابراین  ؛ندرســا ب
(اداره  دولتــی-هــاي ادارييکــاربر یــابی بهینــۀ مکــان

اداره  ثبـت احـوال،  اداره  آموزش و پرورش،اداره پسـت، 
 زابـل دانشـگاه   هـاي بافـت مرکـزي،   بانـک  ثبت اسناد،

  .بپردازد در شهر زابل (سایت قدیم))
  

  نظري مبانی و دیدگاهها مفاهیم،
 1977 سـال  در شـاو  و دیکنسـون : کـاربري اراضـی  

 آنها کاربري اند،داده ارائه زمین کاربري از ساده  تعاریف
 مکـان اختصـاص    یک به که دانند می فعالیتی را اراضی

 را زمـین  کاربري 1988سال در مالیگرو . باشد شده داده
 جهـت  طبیعـی  از منابع انسان پویاي برداري بهره ظهور

 سـال  در ونگیلـز  .دانـد مـی  نیازهایشـان  کـردن  طرف بر
: اسـت  کـرده  اراضـی ارائـه   کـاربري  از تعریف دو 1991

 در مسـتقیم  کـه  روي زمـین  انسان هاينخست فعالیت
 بـر  انسـان  مـدیریت  دوم ظهـور  و اسـت  زمین با ارتباط

 نیازهـایش کـه   برخـی  بر آوردن منظور به هااکوسیستم
 آنها هايفعالیت و زمین مفهوم دو در هافعالیت اینهمۀ 

 ۀمطالعـ  یشینۀپ .)1388:35 (رستگار، هستند مشترك
کـه  چنان یست،ن یان طوالنچند ر جهاند ینزم يکاربر

بـا   "فون تونن " یالديم 1826 ر سالبار د یناول يبرا
و  يبـا کشـاورز   ارتبـاط  رد يدولـت منـزو  "انتشار اثر 
با توجه به  ي زمینکاربر يالگوها يبر رو "یاقتصاد مل

اما پس از  است، دهنمو یدتأک يدات کشاورزیتول یمتق
 شـد  یز آغـاز ن يشهر ینزم ياو بود که مطالعات کاربر

هـاي   يکـاربر  انتخاب .)85:  1388 ی،الممالکیمستوف(
اداره پست، اداره  (اداره آموزش و پرورش، دولتی-اداري

هـاي بافـت مرکـزي،    ثبت احوال،اداره ثبت اسناد، بانک
جانمـایی  (سایت قدیم)) با توجه به اینکه  دانشگاه زابل

ارگانیـک و همسـو بـا نـواحی      صـورت  بهها  يکاربراین 
  گسـترش شـهر زابـل    مرکزي)-(تجاري شهري پرتردد

ي هـا  پهنهۀ خود باعث تشدید ترافیک در نوب  بهیافته و 
مذکور شده، بوده است، کـه بـه تعریـف اجمـالی آنهـا      

  .پرداخته شده است
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  دولتی شهري - ي اداريها يکاربر
اسـت کـه از نـزد مـردم      یاداره تجارت یک بانک :بانک

کاران و  صنعت تجار، یگرنموده و به د يآور پول را جمع
در  یفعلـ  يهـا  بانـک  ،دهـد  یقرض م مند افراد ضرورت

 دهنـد،  یکاران قرض م که به تجار و صنعت یمقابل پول
بانک هم بـه   یو از طرف گیرد یها م سود از آن يدرصد
سـود و   يرا جمع کرده درصـد  یشانها که پول یکسان

 یهـا مؤسسـات   بانـک  یطـورکل  به درواقع .دهد یم یدهفا
 دتواننــ یمــردم مــ يهــا هســتند کــه از محــل ســپرده

ــرما ــاي یهس ــارالزم را در اخت ه ــدها ی ــاحبان واح  يص
 و اشـخاص قـرار دهنـد.    یو بازرگان يکشاورز ی،صنعت
 يهـا  و بانـک  يتجـار  يهـا  بانـک  هدسـت  به دو ها بانک

  .)1393 ی،گرشاسب( شوند یم یمتقس یتخصص
 ةکـه دربـار   یشـمندانی اند نخستین :وپرورش آموزش
 یونـانی  یلسـوفان اند، ف پرورش داد سخن داده و  آموزش

 یـز انـد. در عصـر حاضـر ن    مانند سقراط و افالطون بوده
  .اندنمودهپرورش  و  از آموزش یفیتعار یمتفکران غرب

 یـا سـاختن   پـرورش دوبـاره   و  : آمـوزش یویید جان •
 يمعنـا  کـه ینامنظـور  سازمان دادن تجربه اسـت، بـه  

و کنتـرل   یتهـدا  يکنـد و بـرا   یداتجربه گسترش پ
  فرد را بهتر قادر سازد. ي،بعد یاتتجرب

است کـه   یفن یاوپرورش هنر  ژاك روسو: آموزش ژان •
و  یعـی طب یروهـاي ن یـت حما یـا  ییصورت راهنمـا  به

رشـد   ینقـوان  یت) و با رعای(مرب یرفراگ ياستعدادها
تحقـق   یسـتن ز يخـود او بـرا   يو با همکـار  یعیطب
  ).1392ی،اسد الهپذیرد ( یم

 ي دانـش، جـا  ،دانشـگاه  در فرهنـگ معـین،   دانشگاه:
تعلیم و تعلم دانش و مؤسسۀ علمی وسیع شامل  محل

  چند دانشکده و مؤسسه است (فرهنگ معین).
 يا امـالك سـابقه   ثبـت  و امـالك:  اسناد ثبتاداره 

سندي که در ایـن مـورد از    ترین یمیطوالنی دارد و قد
مربـوط بـه شـهر     آمـده  دسـت   تـــــلو بـه   هاي يحفار

 ۀنقشـ  ،لده اسـت. ایـن ســـــند   در کشور ک یدودونگ
دودونگی را در حـــــدود چهـار هـزار سـال     شــــهر

که اراضـی آن بـه قطعـات     دهد یقبل از میالد نشان م
 :گفت یوشاست. دار شده  یمذوزنقه، مربع و مثلث تقس

 یونانی را در آسـیاي صـغیر ممیـزي و    هاي يتا جمهور

ا قیـد مسـاحت و اضـالع در دفـاتر     ا باراضی مزروعی ر
دولتی ثبـت نماینـد. در روم قـدیم هـم پادشـاه وقـت       

هـا و   دستور داد تمـام اراضـی مزروعـی و متعلقـات آن    
ــاقی آن  ــوق ارتف ــر    حق ــاور در دفت ــالك مج ــا در ام ه

در آن  مرتبـه  یکمخصوصی ثبت شود و هر چهار سال 
بـه عمـل آیـد و تغییراتـی کـه در آن       یدنظردفتر تجد
شده است قیـد گـردد. در    وضع امالك حاصل مدت در

 نوع ثبت وجـود داشـت ثبـت عمـومی و     روم و آتن دو
 منظـور تعیـین آمـار افـراد و     ثبت مالی. ثبت عمومی به

بـه همـین جهـت     و رفـت  یکار مه میزان دارایی آنان ب
ثبـت مـالی    شـد. امالك هر فرد و قیمت آن معین مـی 

 دود آن وح براي اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک و
ــام و.) …وضــع ملــک (مزروعــی، جنگــل و  و مالــک ن

 و نقشـۀ  کردند یم حک مسی يها پالك بر را مجاوران
 بـه  را نمودنـد و یکـی  مـی  تهیـه  نسخه دو در را امالك
پراطـوري بایگـانی   دفتر راکد ام تا در ندافرست یم مرکز

دیگــري را در دفتــر راکــد مســتملکات حفــظ   شــود و
رومـی مسـتخدم دولـت    ن اچـون مهندسـ   و کردند یم

 معتبـر و  در دادگاههـا  هـا رسـمی و  ثبـت رومـی   ندبود
انوشیروان  در ایران به دستور .داراي سندیت بوده است

. شـد  یآنان انجام م ثبت معامالت نزد قضات و در دفاتر
شـد   یستأسـ  خانه یواندر عهد صفویه مرجعی به نام د

که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معامالت تنظـیم  
 اسـناد و  و پرداخـت  ینامـه مـ  طـالق  عقدنامـه و ، اسناد

در کـرد  یدر دفتر مخصوصی ثبت م هر ومعامالت را م .
دفاتري به نـام دفتـر تجـارت بـود کـه       کاروانسراها نیز
این دفتر نـزد   و کردند یدر آن ثبت م را معامالت تجار

  .محاکم داراي اعتبار بود
و  یعانسـان و گسـترش صـنا    یشـرفت پ بـا : یابیمکان

مطـرح شـد    یـز ها ن آن يبرا یابی مکان ۀارتباطات مسئل
 یــادو ازد ینیامــر پــس از گســترش شهرنشــ یــنکــه ا
ــه یــتجمع ــد طــور ب ــورد يج ــت  م ــرار گرف ــه ق  توج

)Mendes, 2010: 106ــا جــا ــوریی) ت ــه تئ ــا يک و  ه
  رابطه ابراز شد. یندر ا یاديز هاي یهنظر

اسـت کـه بـه     یارهچنـدمع  یمتصـم  یـک یابی مکان
ممکـن   هـا گزینـه  یاناز م ینهگز یندنبال انتخاب بهتر

 کمـک  افـراد  به که شودمی هاییروش گردد و شاملیم
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 متضـاد  گاهی و متفاوت معیار چندین اساس  بر کندمی
 بردن باال  براي زیادي  توانایی روش این .بگیرند تصمیم

و  یسـی رئ( دارد فضـایی   هـاي  گیـري در تصـمیم  دقت
در  یکـه گـاه   یـابی اصل مکان ).115: 138 یانیان،سف

در  یبـه نـوع   شـود، یمطرح مـ  یمکان یزيرقالب برنامه
بـوده کـه بـه     یموضـع  یـزي ربرنامـه  یکدرون شهرها 

ــارا یاصــول ــد ک ــ یوســتگیو پ ییمانن ــدیتوجــه م  کن
  )15-21: 1370 یبانی،(ش

ـ  مکـان ماهیـت   احســاس «، »مکـان « یممفـاه  ی:ابی
اي هسـتند کـه    یاصلاز مفاهیم » مکانی یب«و » مکانی

فو توآن و ادوارد رلفـف در  -جغرافیدانان اولیه، نظیر یی
سـعی   هـا  آن حوزة جغرافیایی انسانی پـژوهش کردنـد.  

از راه روابط مردم با جهان خارج این مفاهیم  ند تانمود
معتقدند که اندیشۀ فلسفی مـردم   ها آن را درك کنند.

نسـبت بـه    هـا  آنواکـنش  با چگونگی شناخت، درك و 
یی مثل اگزیستالیسم ها فلسفهشان مرتبط است محیط

ــی از   ــت خاص ــناختی برداش ــانو پدیدارش ــد  مک  دارن
Baldwin,1999:140-141).(  

  
  تحقیق ۀپیشین

 یابینمکا «) در مقالــه 1396( و همکــاران ينصیر
کــــــه » بولینو زيفاروش  به ماکو شهردر  بالهز فند

ــدف آن و  ئدزا ادمو فند ايبر مناسب محلی یافتن هــ
از  دهستفاا با بــــــود،ماکو  شهردر  يشهر يپسماندها

 بــا تهیــه   GISدر محــیط   بولین منطقو  زيفاروش 
 نقشۀ ،فیاتوپوگر نقشۀ  هـجملاز   ديدـمتع  ياـالیهه
 مناطق نقشه ،ههارا نقشه ،مینیزیرز هاآبنقشۀ ،شیب
 مناطق. .و.  یــــ ضارا يبررکا نقشه ،ستاییو رو يشهر

باتوجـه  . کردند مشخص راپسماندها  فند ايبر مستعد
ــه   لشما قسمتدر  بهینه نمکا  زيفاو  بولین نتایجبـ
ــم عتفادر ار ماکو نشهرستا شرقی ــلا 900ابین ــ  یــ
 احتـــمس نـــیا زـــنی زيفا منطقو در  مترمربع  700

 منطق. در ستا هشد قعوا 24528از  تــــ سا رــــ بابر
 14957می مترمربع هشد آوردبر مساحت انمیز بولین
   باشد.

 و بررسـی «) در مقالـۀ  1394عبدالهی و همکاران (
 بـا  شـیراز  شـهر  گانـۀ  9 مناطق اراضی کاربري ارزیابی

ــدل از اســتفاده ــناخت» GIS محــیط در LQ م ــه ش  ب
 بـا  شـیراز  شـهر  گانـۀ  9 مناطق اراضی کاربري وضعیت

اطالعـات   سیسـتم  از یريگ بهره و جغرافیایی رویکردي
 LQi مکانی مدل ضریب از استفاده و )GIS( جغرافیایی

 در هـا  يکاربر توزیع :که دهد یم یج نشاننتا ند،پرداخت
 جهـان  و کشـور  رایـج  اسـتانداردهاي  بـا  شـهر شـیراز،  

 کـه  دهنـد  یمـ  نشان ها یبررس دارد؛ همچنین، مغایرت
 در بـا  بایـد  و نبوده کافی ها يکاربر کمی ارزیابی صرف

 هـا  يکـاربر کیفـی   ارزیابی و جوانب تمامی گرفتن نظر
  .گردد شهر پایدار توسعۀ ساز ینهزم تا باشد همراه

ـ  )1389ي (و مراد یاري  يکـاربر  یبررسـ ۀ در مقال
 یبررسـ با توجه به  ،GISشهر زابل با استفاده از  یاراض

  انجـام میـدانی   صـورت  بـه کـه   شهر زابـل  هاي يکاربر
 کثـر کـه ا  شمال و شـمال غـرب شـهر    ۀمنطق، هگردید

 ۀعنـوان منطقـ   بـه  دارد را يو کشـاورز  یربـا  هاي ینزم
 یرامـون وسـاز و منـاطق پ   سـاخت  يکنترل مضاعف برا

ــر   یمصــوب خــدمات ةمحــدود ــد ســبز در نظ و کمربن
  .)Salvati et al., 2012( اند  گرفته

هاي  يکاربري ها چالشدر پژوهش خود به بررسی 
آموزشی شهر سرتوگنبوس در هلند پرداختند و نتـایج  

هـا بـا کـاربري     يکـاربر ناسازگاري دیگـر   آنهاپژوهش 
  دهد. یمآموزشی را نشان 

  
  روش تحقیق

ي و روش ا توسـعه  -از نـوع کـاربردي   پـژوهش این 
ي هـا  روشتحلیلی بر پایـه   -تحقیق آن از نوع توصیفی

گرافیک مبناست. روند کلی حاکم بر مطالعات در ایـن  
ــه   ــلی کتابخان ــش اص ــژوهش از دو بخ ــدانیپ  اي و می

گیري اي با بهرهدرروش کتابخانه که شده است، تشکیل
ربـط   هاي ذي هاي سازمان ها، گزارشنامهاز کتب، پایان

هاي اینترنتـی و درروش میـدانی بـا گـردآوري      و پایگاه
هـاي مـرتبط بـا موضـوع     هاي موردنیاز از سـازمان داده

ي هـا  نقشـه کـه بـا اسـتفاده از     يطـور  بهگردآوري شد. 
ریـافتی از شـهرداري زابـل، اطالعـات     کاربري اراضی د

گرفتـه   هـاي صـورت   یـل تحلیاز اسـتخراج و در  ن مورد
ــتفاده ــن     اس ــداف ای ــبرد اه ــتاي پیش ــد. در راس گردی

هـاي   یهال Arc GIS افزار نرمپژوهش، ابتدا با استفاده از 
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سازي شد. الزم بـه ذکـر   یاز پژوهش، آمادهموردننقشۀ 
تحقیـق از  است که براي وزن دهی بـه شـاخص هـاي    

 Super Decisionافــزار  روش دلفــی و در محــیط نــرم
سپس با تکیه بر مدل فازي و اپراتورهـاي   استفاده شد.

ین تر مناسبیابی و تشخیص  مکانمربوطه به انجام امر 
دولتـی   –هـاي اداري   يکـاربر استقرار  منظور به ها پهنه

  .اقدام گردید
  

  پژوهش قلمرو
 یکاسـتراتژ  یاز نـواح  یکیعنوان  شهرستان زابل به

در عـــرض  یرکـــو یهو حاشـــ یـــرانمـــرزي شـــرق ا
 یقـه دق 29درجـه و 31تا یقهدق 7درجه و 30یاییجغراف
 61تـا   یقهدق 25درجه و 59یایی و طول جغراف یشمال

قـرار دارد کـه بـا مسـاحت      یشـرق  یقـه دق 59و  رجهد
درصد وسـعت اسـتان)  داراي    10/8( یلومترک 15197

ل در سـا  5/23 یتراکم نسببا و نفر  259356یت جمع
 یشـمال  الیـه یدر منتهـ  یـت بوده و از نظر موقع 1390

که از شـمال   یدهو بلوچستان واقع گرد سیستاناستان 
 از غرب با کرمان، از جنوب با ی،با استان خراسان جنوب

 اسـت زاهدان و از شرق بـا کشـور افغانسـتان همجـوار     
  )1390:3،و بلوچستان یستان(راهنماي گردشگري س

شهرسـتان زابـل    یاسـی س -زابل مرکـز اداري هر ش
 و بلوچسـتان)  یسـتان شهرستان اسـتان س  10 از یکی(

زاهدان و در  یلومتريک 210ۀ در فاصل زابل . شهراست
 .اسـت یده زاهدان واقع گرد -زابل یارتباط ةانتهاي جاد

مصـوب طـرح    ةمساحت شهر زابـل در داخـل محـدود   
ــر  یلی،تفصــ ــالغ ب ــار 5/2084ب  یاراضــ 8/1328( هکت

خالص شـهري)  هکتار اراضی نا 7/755و  خالص شهري
 5/144 هر یـک از سـاکنان    به ازاي ینکل زم ۀو سران

نفـوس و مسـکن در    يطبـق سرشـمار   .متر مربع است
بوده کـه خـود    138710شهر  ینا یتجمع1395سال 

و  یـه ناح 5بـه   یلیطرح تفص یشنهادشهر زابل مطابق پ
  است. شده  یممحله تقس 38

  

 
  )1397 نگارنده،مأخذ: (مطالعه  مورد محدودة: 1شکل 

  
  هاي تحقیقیافته بحث و

ــوالً ــه اص ــت از   ر برنام ــا و فعالی ــوب فض ــزي مطل ی
هاي اصـلی   یتاولوین مباحث آمایش شهري و از تر مهم

رو کاربست بهینه آن  ینازاریزي شهري است، در برنامه
توان  یمهاي شهري  يکاربریش منطقی خشاینه پدرزم

   کمک شایانی به ارتقا توسعه پایدار شهري بکند.
 دولتـی:  -ي اداريهـا  يکـاربر بهینـه  ی ابی مکان

 در مختلـف  هـاي  یـت فعالیابی  مکان یقدقاصول  تعیین
 اگرنـه  مسـائل شـهري،   پویـاي  ماهیـت  دلیـل  به شهر،

 رو، همین از، است دشوار بسیار تردیدبدون  غیرممکن،
 اراضـی شـهري   کـاربري  یـزي ر برنامـه اهـداف   از یکـی 
هـاي   يکـاربر  يجداسـاز  و ها يکاربر مناسب یابی مکان

این  در .)19: 1377 ،بحرینی( است یکدیگر از ناسازگار
ابتدا عوامل مهم در تعیین مکان مناسب بـراي   پژوهش
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ــاربراحــداث  ــاي اداري  يک ــزان   –ه ــز می ــی و نی دولت
 با توجه به ماهیت یرگذاري هر یک مشخص گردید.تأث

مطالعـاتی و نیـز    و تعدد این عوامل، گستردگی منطقۀ
ــات   ــودن اطالع ــل نب ــوردکام ــک از  ن م ــر ی ــاز در ه ی

یـابی   ي موجود، الزم بود روند مکـان ا نقشههاي  یاسمق
مراتبـی و در مراحـل مختلـف انجـام      صورت سلسـله  به

 تـر  کوچـک ترتیـب کـه ابتـدا در مقیـاس      یـن ا گیرد. به
 ي اولیــه تعیــین شــوند ســپس در محــدودة هــا مکــان

تري در یک مقیـاس   یقدقي منتخب، مطالعات ها مکان
  ي مناسب انتخاب گردد.ها مکانتر انجام گیرد و  بزرگ
پـس  : ي اطالعاتیها هیالي ساز آمادهي و آور جمع

و تعیــین اطالعــات مکــانی و  مــؤثراز بررســی عوامــل 
بـا توجـه بـه     نظـر  مـورد ي ها دادهیاز، ن موردتوصیفی 

کـه  ي گردیدند. عـواملی  آور جمعهاي شهر زابل  یژگیو
قـرار   استفاده مورد در آنالیزهاي این مرحله از پژوهش

  .اند شده  ارائهگرفتند در جدول زیر 
  

 دولتی - هاي اداري يکاربریابی  مکان ینلزم در مؤثرمعیارهاي  :7 شکل

ي بند دسته  هدف
  توضیحات  سطح معیار  معیارها

ب 
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ي م
گو
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کان
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دار

ي ا
ربر

 کا
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ی
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تی
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 یار

وقع
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  تسهیل دسترسی  اي یهناحفاصله از مراکز 
  صرفه اقتصادي  فضاي باز

  به لحاظ سازگاري  ي اصلیهاراهفاصله از 
  به لحاظ سازگاري  ي فرعیهاراهفاصله از 

یار 
مع

 هم
وار

ج
  ي

  به لحاظ ناسازگاري نسبی  فاصله از مراکز مسکونی
  تفاوتی و یا ناسازگاري یببه لحاظ   فاصله از مراکز تجاري
  به لحاظ ناسازگاري  فاصله از مراکز آموزشی
  تفاوتی یببه لحاظ   فاصله از مراکز مذهبی

  به لحاظ سازگاري  درمانی - بهداشتیفاصله از مراکز 
  تفاوتی یببه لحاظ سازگاري نسبی و   ورزشی -فاصله از مراکز فرهنگی

  به لحاظ ناسازگاري کامل  یسات حیاتیتأسفاصله از 
  به لحاظ ناسازگاري  فاصله از کاربري صنعتی

  تفاوتی یببه لحاظ   فاصله از کاربري گذران اوقات فراغت
  به لحاظ سازگاري نسبی  کاربري تولیديفاصله از 
  به لحاظ ناسازگاري  یسات شهريتأسفاصله از 

  به لحاظ ظرفیت و کارایی  تراکم جمعیتی نواحی
  41: 1380: حسینی، 32: 1381یلی، اسماع؛ 1389: تیموري، مأخذ

  
عملکـرد و نقـش    نحـوة : ي اطالعـاتی ها هیالپردازش 

هـا در مراحـل قبـل     هاي اطالعـاتی آن  یهالعواملی که 
دولتـی   -هـاي اداري   يکـاربر یابی  ، در مکانشده ادهمآ

شـهري متفـاوت اسـت. بـا توجـه بـه ماهیـت و نقـش         
بـر  یـابی، دو نـوع نقشـه     ي مختلـف در مکـان  ها عارضه
براي برخی  دید،ي بولین و فازي تهیه گرها مدل اساس

  هر دو نوع نقشه تهیه شد.از عوامل نیز 
هدف از ایجاد ایـن  : ي مربوط به مدل بولینها نقشه
، مشـخص نمـودن و حـذف منـاطقی بـود کـه       ها نقشه

وجود  ها آندولتی در  –هاي اداري  يکاربرامکان ایجاد 
بـراي عوارضـی نظیـر رودخانـه،      هـا  نقشـه این  نداشت،
به دلیل  ي و غیره ایجاد گردید،شهر دروني ها راحریم 

وجــود چنــین عوارضــی در یــک منطقــه، محــدودیت  
 –هـاي اداري   يکاربریابی و احداث  مکانشدیدي براي 

معینـی از   تی در خود آن محل و گـاهی در فاصـلۀ  دول
 یجـه حفـظ فاصـلۀ   نت درآیـد و   یمـ نیز به وجود  ها آن

  .هستها، در انتخاب مکان ضروري معینی از آن
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  ایجاد محدودیت مربوطه و ضوابط محدودکنندهعوامل  :2 جدول
  معیار محدودیت  کالس عامل

  درصد 10بیش از   شیب
  متر 500تر از  یشب  ارتفاع

  متري رودخانه 100محدوده و بافر   رودخانه
  متري 100حریم   يشهر دروني آب ها چاه

  متر 10محدوده بافر   حریم معابر فرعی
  متر 20محدوده بافر   حریم معابر اصلی

  -  گسل
  1397: بررسی اسنادي و میدانی نگارنده، مأخذ

  
ي مربوط به مدل فازي و تابع ها نقشهي ساز آماده

واملی نظیـر  ي فاکتور فـازي بـراي عـ   ها نقشه: مربوطه
هاي سازگار  يکاربرمناسب از  فضاي باز مستعد، فاصلۀ

هـر فـاکتور    شهري تهیه شد. نقشۀازگار و تراکم و ناس
شده است که مقدار هر  یهتهي ا گونه بهفازي هر عارضه 

میـزان مناسـب    ةدهنـد  نشـان واحد مکانی بر روي آن، 
 –هـاي اداري   يکاربربودن مکان مربوطه جهت احداث 

  باشد. موردنظردولتی از دیدگاه فاکتور 

این تابع بـین مقـادیر حـداقل و حـداکثر     : تابع خطی
کند.  شده توسط کاربر یک تابع خطی برقرار می  یفتعر

گیرد امـا هـر    هر مقداري که زیر حداقل باشد صفر می
گیـرد.   یممقداري که باالي ماکسیمم باشد ارزش یک 

شکل این تابع بستگی به مقدار حداقل و حداکثر دارد. 
به این صورت که اگر حداقل بیشـتر از حـداکثر باشـد،    

 Sالـت عکـس شـکل تـابع     شـکل و در ح  Zشکل تابع 
  شکل خواهد بود.

  

 
  پژوهششکل شماتیک تابع خطی مورداستفاده در  :2شکل 

  
در شکل زیر با شیب کاهشـی نشـان    قرمزرنگخط 

ــی ــه ارزش م ــد ک ــر از  ده ــاي کمت ــک و  30ه ارزش ی
گیرند، الزم به ذکر  میارزش صفر  80هاي باالي  ارزش

از این  هاي پژوهش یهال سازي همۀاست که براي فازي
  است. شده  استفادهنوع تابع 

در تحقیـق بـه    مورداستفادهتقسیم توابع فازي 
  و دوم توابع نوع اول

ي هــا نقشــهاز ایــن تــابع در تهیــه : توابــع نــوع اول

تناسـب   درجـۀ  هـا  آنفاکتورهاي استفاده شـد کـه در   
هـاي اداري   يکـاربر یابی  مکاني مختلف جهت ها مکان

 صـورت  بـه دولتی با توجه به نقش عوامـل مربوطـه،    –
ی عوامـل  طـورکل  بـه یابـد.   یمتدریجی و پیوسته تغییر 

تـوان بـا ایـن تـابع مـدل کـرد.        یممربوط به فواصل را 
 در تهیه نقشۀ فـاکتور مربـوط بـه فاصـلۀ     مثال عنوان به

یسـات حیـاتی، بـا    ستأدولتـی از   –هـاي اداري کاربري
  کند.اوزان مربوطه تغییر می افزایش فاصلۀ
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 یسات حیاتی در فواصل گوناگونتأساوزان مربوط به حریم  :3 جدول
  تعریف تابع عضویت با استفاده

  از آستانه خطی
دامنه 

  نام الیه  حداقل فاصله  حداکثر فاصله  تعداد کالس  ها داده

1푥 +  1000 −
푥

900 +
0
푥 100 m 10 1000 m 100m  یسات حیاتیتأسفاصله از  

100 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 200 m 100 - 100/ 900= 0  1کالس  
200 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 300 m 200 – 100/900= 0.11  2کالس  
300 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 400 m 300 - 100/900= 0.22  3کالس  
400 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 500 m 400 - 100/900=0.33  4کالس  
500 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 600 m 500 - 100/900=0.44  5کالس  
600 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 700 m 600 - 100/900 = 0.55  6کالس  
700 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 800 m 700 - 100/900 = 0.66  7کالس  
800 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 900 m 800 - 100 / 900 = 0.77  8کالس  

900 < فاصله از تأسیسات حیاتی ≤ 1000 m 900 – 100 / 900 = 0.88  9کالس  
فاصله از  کاربري حیاتی ≥ 1000 m 1000 - 100/900 = 1  10کالس  

  1397: نگارنده، مأخذ
  

یسـات حیـاتی، جهـت    تأسفاصـله از   عالوه بر نقشۀ
هـاي   يکاربري فاکتور مربوط به فاصله از ها نقشهتهیه 

مختلــف مســکونی، تجــاري، آموزشــی، گــذران اوقــات 
و تعیین درجات مربوطـه نیـز    فراغت، فضاي باز و غیره

  شود. یماز این روش استفاده 
با توجه به ماهیت برخـی از عوامـل و    :توابع نوع دوم

ان بررسی تغییـرات تـدریجی   امک ي موجود،ها دادهنیز 
ي هـا  نقشـه ي مختلـف در  ها مکانمناسب بودن  درجۀ

وجود نداشت. براي ایـن عوامـل    ها آنفاکتور مربوط به 
اسـت.   شـده   مشـخص اي  یلـه م صـورت  بهتابع عضویت 

اطالعـات مربـوط بـه وضـعیت شـیب       مثـال   عنـوان  به
هـاي   يکـاربر یـابی   مکـان شده براي  بینی یشپیاز موردن

تناسـب   و کیفیت و درجۀ ستادولتی موجود  –اداري 
ها در داخل شهر  يکاربراحداث این نوع از  منظور بهآن 
ي بین خیلی مناسب تا خیلـی نامناسـب   ا بازه صورت به

 شـده  گرفتـه ي مختلف در نظـر  ها کالسگیرد.  یمقرار 
یافته به   اختصاصعضویت  براي فاکتور مذکور و درجۀ

همچنین  است؛ شده دادهنشان  4در قالب جدول ها  آن
نیـز از   هـا  تـراکم ي فاکتور مربوط به ها نقشهبراي تهیه 

  شود. یماین روش استفاده 
  

  ها و درجات عضویت مختلف مربوط به شیب زمینکالس :4جدول 
  درجه عضویت  کالس  فاکتور

  میزان مناسبت شیب نواحی شهري

  9/0  بسیار زیاد
  7/0  زیاد

  5/0  متوسط
  25/0  کم
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  هاي حاصل از توابع نوع اول و دوم فازينقشه

هاي  يکاربري فازي حریم مربوط به گذار ارزش :8شکل 
  آموزشی

  ي فازي حریم مربوط به فضاهاي خالی شهرگذار ارزش :9شکل 

  1397: نگارنده، مأخذ  1397: نگارنده، مأخذ
  

کز احریم مربوط به فاصله از مر ي فازيگذار ارزش: 10شکل 
  نواحی

هاي  يکاربري فازي حریم مربوط به گذار ارزش :11شکل 
  درمانی -بهداشتی

  1397: نگارنده، مأخذ  1397نگارنده،  :مأخذ
  

  ي فازي حریم مربوط به فضاي سبز گذار ارزش : 12شکل 
  شهري

هاي  يکاربرگذاري فازي حریم مربوط به ارزش : 13شکل
  حیاتی

  1397: نگارنده، مأخذ  1397: نگارنده، مأخذ
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  هاي صنعتی يکاربرگذاري حریم مربوط به ارزش :15شکل   ي اصلیاه هراگذاري حریم مربوط به ارزش :14شکل
  1397: نگارنده، مأخذ  1397: نگارنده، مأخذ

  ورزشی - هاي فرهنگی يکاربرگذاري حریم ارزش :17شکل  هاي تجاري يکاربرگذاري حریم مربوط به : ارزش16شکل 
  1397: نگارنده، مأخذ  1397: نگارنده، مأخذ

  

  یسات شهريتأسي حریم مربوط به گذار ارزش :19شکل   هاي مسکونی يکاربري حریم مربوط به گذار ارزش :18شکل
  1397: نگارنده، مأخذ  1397: نگارنده، مأخذ

  
فاکتورهـاي مـورد نظـر بـه      :ی به فاکتورهـا دهوزن

یـابی  طراحی یـک الگـوي مناسـب بـراي مکـان      منظور
دولتــی شــامل دو بخــش عمــدة  -اي اداريهــکــاربري

جـــواري و معیارهـــاي مـــوقعیتی و معیارهـــاي هـــم
که هر کدام با توجه  هاي مربوط به آنهاستمجموعهزیر

ي نسـبت بـه کـاربري    با وضعیت سازگاري و ناسـازگار 

ت مثبت و منفی مختلفی بـر روي  ثیرادولتی تأ -اداري
در ایـن پـژوهش بـا     گذارنـد. مـی  نقشۀ نهایی پژوهش

هـاي مـورد اسـتفاده از مـدل     شاخص ،توجه به ماهیت
AHP  اي دوتـایی اسـت. در ایــن روش   و روش مقایسـه
 شـوند و درجـۀ  ها دو به دو با یکدیگر مقایسه میمعیار

شـود.  ار نسبت به دیگري مشـخص مـی  هر معی اهمیت
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شـده  توان از یک روش استاندارد (ارائهبراي این کار می
توسط ساعتی) استفاده کرد. روش کار به ایـن ترتیـب   

 9تـا   1است که به هر مقایسـه دودویـی یـک عـدد از     

شود. معنـی هـر عـدد در جـدول آورده     داده مینسبت 
 شده است.   

  
 : مقادیر ترجیحات و قضاوت کارشناسی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی5جدول 

  مقداد عددي  ترجیهات
  9  ترکامال مهم تر یا کامال مطلوب

  7  اهیمت خیلی قوي
  5  اهمیت یا مطلوبیت قوي

  3  ترتر یا کمی مهمکمی مطلوب
  1  اهمیت یا مطلوبیت یکسان

  8، 2، 4، 6  اولویت بین فواصل
 

ــه بــ     ــه ذکــر اســت ک دهــی بــه  راي وزنـالزم ب
ــاخص ــ ش ــیط   ايـه ــی و در مح ــژوهش از روش دلف پ

 20د. شـکل  اسـتفاده گردیـ   Super Decision افزار نرم

هاي نمایی از محیط نرم افزار و مقایسه دوتایی شاخص
  دهد. پژوهش را نشان می

  

    
  هاي تحقیقیژن به منظور مقایسه دوتایی شاخصافزار سوپردسیط نرم: نمایی از مح20 شکل

 
نتایج نهایی حاصل از مقایسه دوتایی و  8-4جدول 

افـزار  در محـیط نـرم  هاي پـژوهش  شاخص ،دهیامتیاز
  دهد.سوپردسیژن را نشان می

هـاي   پس از تهیه نقشه هاي مدل فازي:تلفیق نقشه
بـا اسـتفاده از    هـا  نقشـه مدل فازي الزم اسـت تلفیـق   

عملگرهاي فازي انجام گیرد. انتخاب عملگرهاي فـازي  
هـاي مختلـف بـا توجـه بـه       یـه المناسب جهت تلفیق 

هـا انجـام    یهالعوامل مربوط به آن  کنش برهمارتباط و 
توان کلیـه   نمی معموالً). 1389:590گیرد (بهشتی فر، 

یاز یک کـاربرد را تنهـا بـا یـک عملگـر      موردنهاي  یهال
تلفیــق نمــود؛ بــه همــین دلیــل اغلــب جهــت تلفیــق 

جـاي   فـازي بـه   روش درهـاي اطالعـاتی مختلـف     یهال
ي اسـتنتاج فـازي بـا    هـا  شـبکه استفاده از یک عملگر، 

شـود. در ایـن    استفاده از عملگرهاي مختلف ایجاد مـی 
 ,Prodورهاي شبکۀ استنتاجی متشکل از اپرات پژوهش

SUM  وGAMA بـراي جلـوگیري    شده است.  یطراح
ــه، تنهــا بــه توضــیح و نمــایش   از افــزایش حجــم مقال

هـاي حاصـل از اپراتـور گامـا کـه ترکیبـی از دو        نقشه
  شود.است اکتفا میProd و SUM عملگر 

 SUM: یکی از مشـکالت اپراتـور   GAMAاثر اپراتور 
در بعضی شـرایط خـاص ایـن اسـت کـه اگـر در یـک        
پیکسل تعدادي از عوامـل داراي مقـادیر وزنـی بـاالیی     
باشند، پایین بودن مقدار وزنی برخی دیگر از عوامل به 

شـود. از   جبـران مـی   SUMدلیل اثر افزایشـی اپراتـور   
 SUMاپراتـور   برعکسنیز  Productسوي دیگر اپراتور 

اي اسـت.   یرانـه گ سـخت داراي حساسیت خیلـی بـاال و   
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براي خنثی کردن این اثـرات از اپراتـور گامـا اسـتفاده     
 ضـرب  حاصـل شود. درواقـع ایـن عملگـر برحسـب      می

جبــري فــازي و حاصــل جمــع جبــري فــازي تعریــف  
  شود. می

휇
(   

 ×   )
 

 γ  گاماي فـاز  الیه حاصل   휇که در آن
 γشده در محدودة صفر و یک است. وقتی  یینتعپارامتر 

شود همـان جمـع    باشد ترکیبی که اعمال می 1برابر با 
برابر با صفر باشـد ترکیـب،    γجبري فازي و زمانی که 

 γبرابــر ضــرب جبــري فــازي اســت. انتخــاب صــحیح 
کند که با اثـر افزایشـی    مقادیري در خروجی ایجاد می

جمع جبري و اثر کاهشی ضرب جبري فازي سازگاري 
  دارد.

  
 دولتی -هاي اداري يکاربریابی  مکانینۀ درزم مؤثر: معیارهاي 6جدول

  امتیاز  توضیحات  سطح معیار  ي معیارهابند دسته  هدف

ب 
ناس

ي م
گو

ال
کان

م
 

ي 
دار

ي ا
ربر

 کا
ابی

ی
– 

تی
دول

  

مع
 یار

وقع
م

تی
ی

  

  0,135  تسهیل دسترسی  اي یهناحفاصله از مراکز 
  0,077  صرفه اقتصادي  فضاي باز

  0,047  به لحاظ سازگاري  فاصله از راههاي اصلی
  0,029  سازگاري به لحاظ  فاصله از راههاي فرعی

یار 
مع

 هم
وار

ج
  ي

  0,130  به لحاظ ناسازگاري نسبی  فاصله از مراکز مسکونی

تفاوتی و یا  یببه لحاظ   فاصله از مراکز تجاري
  0,030  ناسازگاري

  0,113  به لحاظ ناسازگاري  فاصله از مراکز آموزشی
  0,023  تفاوتی یببه لحاظ   فاصله از مراکز مذهبی

  0,061  به لحاظ سازگاري  درمانی - مراکز بهداشتیفاصله از 

به لحاظ سازگاري نسبی و   ورزشی -فاصله از مراکز فرهنگی
  0,083  تفاوتی یب

  0,052  به لحاظ ناسازگاري کامل  یسات حیاتیتأسفاصله از 
  0,065  به لحاظ ناسازگاري  فاصله از کاربري صنعتی

  0,026  تفاوتی یببه لحاظ  فاصله از کاربري فضاي سبز
  0,015  به لحاظ سازگاري نسبی  فاصله از کاربري تولیدي

  0,075  به لحاظ ناسازگاري  یسات شهريتأسفاصله از 
  0,114  به لحاظ ظرفیت و کارایی  تراکم جمعیتی نواحی

  1397: مطالعات میدانی نگارنده، مأخذ
  

در رابطه با مدل تعـدیلی گامـاي فـازي از مقـادیر     
ي مستعد براي ها پهنهجهت شناسایی  0,9و  0,8، 0,7

دولتــی شــهر زابــل  –هــاي اداري  يکــاربریــابی  مکــان
 ةدهند نشانهایی که  یکسلپاست. مقادیر  شده استفاده
ــوع از  مکــاني مناســب جهــت هــا مکــان ــن ن ــابی ای ی
اي فازي بستگی به . در الیه حاصل از گامستها يکاربر

تواند  یم γانتخاب صحیح توان گاما دارد. مقادیري که 
هـاي  . با توجه به فرمولستایک  تا صفراختیار کند از 

شده جهـت اعمـال گامـاي فـازي، الیـه نهـایی        یفتعر
هـاي شـماره   در نقشـه   γاز مقادیر  کدام هرحاصل از 

  .اندهشد  ارائه 23و 22، 21
یـابی   مکـان  منظور بهین نقاط تر مناسببراي انتخاب 

دولتی شهري الزم است که ابتـدا   –هاي اداري  يکاربر
ین گاما از طریق اسـتخراج جـداول   تر مناسببه تعیین 

کـه در شـکل   طور همانپرداخته شود.  ها آنهمبستگی 
با انحـراف   0,8است، گاماي  شده  دادهنشان  28شمارة 

و انحـراف  )، به دلیل همبستگی بـاال  0,1225از معیار (
 موردمعیار کمتر، بیشترین انطباق را با وضعیت منطقۀ 

دولتـی   -هـاي اداري  يکاربریابی  مکان منظور به مطالعه
  دارد.
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هاي  یهالگذاري هم  يرو :21شکل 
  GAMA 0.7تحقیق با استفاده از اپراتور 

هاي  یهالگذاري هم ي رو :22شکل
 GAMAتحقیق با استفاده از اپراتور 

0.8  

هاي  یهالگذاري هم  يرو :23شکل
 GAMAتحقیق با استفاده از اپراتور

0.9  
  

  

 
  پژوهشدر  مورداستفادهضریب همبستگی و انحراف از معیار گاماهاي  :24شکل 

  
سـازي و بیـان   يفـاز نادر ادامه اقدام به  :سازييفازان

 مـورد کیفی درجات نقاط مستعد گردید. الیه منتخـب  
ــر ــتفاده از روش   نظ ــا اس ــتگب ــی   یشکس ــاي طبیع ه
درصـد از منطقـه    17/9ي و مشخص شد کـه  بند طبقه
اسـت، در   مترمربـع  1633369که معادل  مطالعه مورد

ي هـا  پهنـه کالس مناسب قرار دارد. ایـن مقـدار بـراي    
درصـد و بـا    27 "اسبتا حدودي من"یت تناسب باقابل

 مــورد منطقــۀ مترمربــع 4825507مســاحتی معــادل 

 "نامناسـب  "ي بـا وزن کیفـی   هـا  پهنـه . سـت ا مطالعه
درصـد از اراضـی    32یگـر  د عبارت بهمتر یا  5808849

یـت بقیـه   درنها شهر زابل را به خود اختصـاص دادنـد،  
بـا مسـاحتی برابـر بـا      مطالعـه  مورد هاي منطقۀ ینزم

 مــورد درصــد منطقــۀ 31یعنــی  مترمربــع 5537518
دولتـی   –هـاي اداري   يکـاربر یـابی   مکانبراي  مطالعه

  یرمجاز تشخیص داده شد.نامناسب و غ

  
 دولتی -ي تناسب زمین براي استقرار کاربري اداريبند پهنه: 7جدول 

  ها پهنهدرصد اشغال   )مترمربعمساحت (به   ي تناسب زمینبند طبقه
  17/9  1634473  مناسب

  27  4825507  تا حدودي مناسب
  6/32  5808849  نامناسب

  31  5537518  نامناسب کامالً
  100  17806347  جمع

  1397: نگارنده، مأخذ
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  دولتی - بندي نهایی تناسب زمین براي استقرار کاربري اداريپهنه :25 شکل

  1397نگارنده،  :مأخذ
  
تـوان   یمـ ي تناسب زمین بند پهنه قشۀتوجه به نبا 

نتیجه گرفت که بخـش شـمالی شـهر زابـل بیشـترین      
اسـتقرار   منظـور  بـه تناسب را در ارتباط با مکان بهینـه  

رو  یـن ازادولتـی شـهر زابـل دارد.     –هاي اداري  يکاربر
هـاي مربـوط بـه     یـزي ر برنامـه شـود تـا در    یمـ توصیه 

قـرار گیـرد. بـرخالف     موردتوجهیابی این کاربري  مکان
ــام       ــل ازدح ــه دلی ــل ب ــهر زاب ــوبی ش ــش جن آن بخ

ــاربر ــاري و    يک ــکونی، تج ــد مس ــازگار مانن ــاي ناس ه
ها  ینزمین تر نامناسبهاي حیاتی و غیره داراي  يکاربر

  .ستاهاي اداري و دولتی  يکاربراستقرار  منظور به
  

  يریگ جهینت
ــاربري ــاي اداريک ــی از   -ه ــی یک ــمدولت ــر مه  ینت

یر تـأث است که زندگی شهروندان را تحت  هاییکاربري
 هاي شهري توجۀ یزير برنامهو همواره در  دهد یمقرار 

هـا نقـش    يکـاربر این نوع از  چراکه،طلبد یمرا  اي یژهو
زیـرا   ،کننـد  یمـ ي را در زندگی شـهري ایفـا   ا چندگانه

تـوان   یمها  يکاربریابی مناسب این  مکانطرف با  یکاز
حجم عظیمی از ترافیک و آلودگی شهري را رفـع کـرد   

هاي افـزایش مشـارکت و جلـب     ینهزمو از طرف دیگر 
ــرد  ــراهم ک ــن  .رضــایت شــهروندان را ف بســیاري از ای

ها در شهر زابل در نـواحی پرتـردد شـهر و بـه     کاربري
 بر اساسکه  یدرصورت اندصورت ارگانیک استقرار یافته

ــهاصــول  ــوع از   ر برنام ــن ن ــت ای ــهري و ماهی ــزي ش ی
هـاي ناسـازگار و در    يکـاربر  از دور  بـه ها بایـد   يکاربر

هاي مستقل جانمایی شوند تا عـالوه بـر حـذف     یطمح
 رفت درعنصر ازدحام و ارتقا امنیت الزم باعث تسهیل 

یی از ایـن نـوع   هـا  نمونـه و آمد شـهروندان شـوند کـه    
یل و ارومیه ها را در شهرهاي دیگري مانند اردب يکاربر

بنـابراین   ،کنـیم  یمتحت عنوان شهرك اداري مشاهده 
 و کـم بعـد از شـناخت ابعـاد مختلـف      پـژوهش  در این

دولتی شهر زابل بـا   –هاي توزیع کاربري اداري  یکاست
در تحلیـل   مـؤثر از معیارهـاي   مؤلفه 15انتخاب تعداد 

تناسب اراضی و با استفاده از مدل همپوشـانی فـازي و   
یـابی   مکـان توابع و اپراتورهاي مربوط به آن، اقـدام بـه   

 هـا  مکـان تـرین   ینـه بهدولتی و انتخاب  -کاربري اداري
 لحـاظ  از) شهر زابل 25نهایی (شکل  نمودیم. در نقشۀ

 -هـاي اداري  يکـاربر اسـتقرار   منظـور  بهتناسب اراضی 
ي مناسـب،  تـا حـدود   ی، به چهار سـطح مناسـب  دولت

ي ا عمدهبخش شده و  یمتقس نامناسب کامالًنامناسب و 
ین تـر  مناسـب  عنـوان  بـه از نواحی شـمالی شـهر زابـل    

دولتـی   –هـاي اداري   يکـاربر استقرار  منظور به ها پهنه
  شهري شناسایی و معرفی شد.

 
 پیشنهادها

هـاي اداري   يکـاربر ینه توزیع زم دربازبینی اساسی  ─
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ــلۀ  ــزایش فاص ــود و اف ــا آن موج ــاربراز  ه ــاي  يک ه
  ناسازگار

 يا پهنــه یــريو درنظرگ يشــهرك ادار یــدةبســط ا ─
 شهر زابل يادار هاي يمنظور استقرار کاربر واحد به

و  ردها، تعـامالت و ارتباطـات در فضـا   توجه به برخو ─
شـدن  ین بستري مناسـب جهـت دیـدن و دیـده    تأم

  هاي اداري يکاربر
ي علمـی بـا   هـا  مکانو  هادانشگاهافزایش ارتباطات  ─

شـهرداري و شـوراي   ( يشهرمدیران و برنامه ریزان 
  شهر)
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