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Effective Indicators on the Realization of Land Use 
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Aims Comprehensive urban plans are prepared for the balanced physical development of cities, whereas 
these plans face many problems and usually fail to achieve their goals. This study aimed to study of land 
use pattern realization and its relationship with the city growth of Zahedan.
Methodology This study was carried out on 2022 in Zahedan. The list of indicators affecting the city 
was growth prepared using expert opinions and determining the coefficient of criteria in Expert choice 
software. The opinions of 18 experts were used using targeted sampling. The urban growth in 1991-2022 
was investigated by overlapping effective indicators and extracting the growth range in the GIS software. 
The indicators affecting the realization of the land use pattern were prepared by assessing the opinions 
of the same experts, and the importance and weight coefficients of each were calculated through the 
AHP and ANP models, respectively. The final evaluation of the land use pattern was conducted in the BSC 
Designer software. Forecasting the growth trend of the city area until 1450 was assessed using spatial 
data analysis in ArcGIS through SLEUTH model.
Findings Physical (49.28%) and social dimensions (32.26%) have the most and least development in 
the land use pattern of Zahedan. The land use pattern of Zahedan was in an average level (41.86%). 
According to the SLEUTH model, Zahedan city is developed on the basis of organic growth according the 
tendency towards the road, and the future growth of the city will be internal on the sides of the existing 
fabric.
Conclusion The master plan of Zahedan city was realized less than 50%. This can be seen as a result of 
the lack of required legal tools and the financial capacity of the municipality.
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 دهیچک

به شوند اما برای توسعه کالبدی موزون شهرها تهیه می ی جامعهاطرحاهداف: 
ر در دستیابی به اهداف خود ناکامند. در پژوهش حاض معمولا  دلیل مشکالت

 زاهدان تهیهمیزان تحقق الگوی کاربری زمین و ارتباط آن با رشد محدوده شهر 
 شد.

لیست . در شهر زاهدان انجام شد 0011کاربردی در سال  این پژوهش :شناسیروش
با استفاده از سنجش نظرات کارشناسی و تعیین ضریب اهمیت های موثر شاخص
(AHP) گیری هدفمند استفاده از نمونه کارشناس با 01در این زمینه،  شد. تهیه
با استفاده از همپوشانی  0811-0011شد. روند رشد مطلوب شهری در  انتخاب
های موثر بر تحقق الگوی شاخصبررسی شد.  GISهای موثر در محیط شاخص

کاربری زمین با استفاده از سنجش نظرات کارشناسی تهیه و ضریب اهمیت و 
 BSC افزاردر نرم محاسبه و ANPو  AHPل وزن هر یک به ترتیب از طریق مد

Designer  با  0041بینی روند رشد شهر تا سال شد. پیش انجامارزیابی نهایی
انجام  SLEUTHمدل و  ArcGIS های مکانی دراستفاده از تجزیه و تحلیل داده

 شد.
هایی از ها در محدودهمحدودیت رشد مطلوب شهری بر مبنای شاخصها : یافته

هایی از غرب، جنوب و شرق حوزه مشاهده شد که وجود موانع در بخش شمال و
( و %81/04ابعاد کالبدی )شرق زاهدان بر این محدودیت دامن زده است. 

ترتیب، بیشترین و کمترین توسعه در الگوی کاربری  ( به%82/88اجتماعی )
رزیابی ( ا%12/00) کمتر از حد متوسطاند. تحقق الگوی کاربری را داشته اراضی

ای گرایش به جاده به صورت لبه وشد. شهر زاهدان بر اساس رشد ارگانیک 
د های بافت موجویافته و رشد آتی شهر به صورت درونی و سپس در کنارهتوسعه

 خواهد بود.

 را امر است. این یافته تحقق %41 از کمتر زاهدان شهر جامع طرح :گیرینتیجه
توسعه ابعاد موثر نگرفتن  نظر در و قانونی ابزارهای فقدان از ناشی توانمی

 در نفوذذی و نفعهای ذیگروه مشارکت از استفاده باید با دانست. این موارد
 .یابند دست بیشتری تحقق به شهری هایطرح تاشود  برطرف هاطرح
 ، زاهدانSLEUTH-3Rرشد شهر، مدل  های توسعه،الگوی کاربری زمین، طرح: گانواژ کليد
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 مقدمه

گرایش به شهرنشینی به دلیل افزایش جمعیت در اغلب مناطق 
بر اساس . [Cohen, 2006]شدت در حال گسترش است جهان به

، بیش از نیمی از جمعیت 8112گزارش سازمان ملل متحد از سال 
شود میزان جمعیت بینی میکنند و پیشهان در شهرها زندگی میج

برسد. رشد سریع جمعیت،  14%به  8181شهرنشین جهان تا سال 
ر های انکارناپذیشهرنشینی و پیامدهای ناشی از آن در شهرها، پدیده

است؛ چراکه شهرها به پیروی از نقش و موقعیت جدیدی که پیدا 
ای از زندگی اجتماعی را بر خود و فضای های تازهاند، شکلکرده

وهوا، محصولت کنند که آثار آن بر آبپیرامونی خویش تحمیل می
کشاورزی، بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی تاثیرگذار است 

[Sfandeh et al., 2021] . هنگامی که شهرها از نظر اندازه و تعداد
های کالبدی، ان جنبهکنند، توجه به هماهنگی میجمعیت رشد می

ز اهمیت است و پایداری یزیستی آنها بسیار حااجتماعی و محیط
شهر در گرو همخوانی میان این عوامل خواهد بود. یکی از مباحث 

های جامع پیشین، عدم تحقق جدی در عدم موفقیت طرح
های شهری به طور های اراضی پیشنهادی و تعیین محدودهکاربری

طور خاص بوده است خدمات عمومی شهری بههای عام و کاربری
ایانی تواند تاثیر شها میبینیکه مسایل مترتب بر آن بر سایر پیش

 داشته باشد.
قرن پیش با های توسعه شهری در ایران، از حدود نیمالگوی طرح

تاثیرپذیری از الگوهای کشورهای غربی در کشور رواج پیدا کرده 
به شرایط و نیازهای زمانی خود با  ها باتوجهاست. اجرای این طرح

ای از نتایج مثبت و منفی همراه بوده است که امروزه به مجموعه
جانبه و بازنگری دقیق، به منظور اصالح و تکامل ارزیابی همه

ریزی جامع و شهرسازی نیاز دارد. دستاوردهای عمده الگوی برنامه
ت است از تفصیلی در ایران به طور خالصه عبار  -های جامعطرح

ایجاد یک نظام نظارت قانونی بر روند توسعه و عمران شهرها و رواج 
های جدید شهرسازی برای پاسخگویی به نیازهای ها و روشدانش

ونقل جدید شهرنشینی از جمله: تولید انبوه مسکن، گسترش حمل
جدید، توسعه فضاهای جدید و غیره. با شروع تهیه و اجرای اولین 

های اولیه برخی از تفصیلی در ایران از همان سال های جامع وطرح
 بیش آشکار شدواندرکاران کمهای آنها برای دستمسایل و نارسایی

به  0841و نخستین انتقادات و پیشنهادات اصالحی در اواسط دهه 
میان کشیده شد که تا امروز کماکان ادامه پیدا کرده است. این 

های قانونی تهیه، تصویب و اجرای انتقادات ابتدا بیشتر متوجه روند
ها و مبانی نظری ها بوده و سپس دامنه آنها به محتوای طرحطرح

. از [Pirzadeh, 2008]شناسی آنها کشیده شده است و روش
ترین مشکالت پیشروی وضعیت شهرسازی ایران، عدم تحقق شفاف
های جامع و رسیدن به اهداف مشخص شده در آن است. طرح
های قابل توجهی برای شهرهای مع که با هزینههای جاطرح

های صورت گرفته در عمل، گاها نه شود با تخطیکشورمان تهیه می
تنها کمکی به بهبود روند شهرسازی و شهرهای کشورمان نیستند، 
بلکه موجبات آشفتگی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین 

"نگرشی بر الگوهای  اند. در طرحهفسادهای اداری را نیز فراهم آورد
های ، نواقص و مشکالت طرح0824ریزی شهری در ایران" سال برنامه

ها، روش بررسی و توسعه شهری را در سه زمینه محتوای طرح
غمامی در بیان  بندی شده است.تصویب و مشکالت اجرایی جمع

های جامع شهری مقاله "بررسی و نقد اجمالی علل نارسایی طرح

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 11

https://georesearch.ir/article-1-1393-fa.html


 714  زاهدان در طرح توسعه جامع شهر یشهر  یهامحدوده یو گسترش آت نیزم یکاربر  یموثر بر تحقق الگو یهاشاخصــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

هری" سه عرصه ناهماهنگی طرح با طبیعت، های جامع شطرح
ماهیت پویای شهر و جامعه و نارسایی در نظام مدیریت امور شهری 

تر با عنوان در مطالعاتی جامع .[Qomami, 1992]دارد اشاره 
( نتایج اجرایی هفت 0828های جامع شهری در ایران )ارزیابی طرح

ها این طرحطرح جامع شهری ارزیابی و این نتیجه حاصل شد که 
 & Nourian] اند در جهت اهداف خود حرکت کنندنتوانسته

Vahidi Borji, 2015] وحیدی برجی و همکاران به سه علت مهم .
مند و نادرست مدیران شهری، تراز ها و عملکرد غیرنظامگیریتصمیم

مالی منفی شهرداری و کسب درآمد از طریق تخلف نسبت به 
ریزی و ارایه پیشنهادات بینی در برنامهپیشنهادات طرح و عدم واقع

های توسعه ترین عوامل در عدم تحقق طرحعنوان مهمغیرمنطقی به
. [Vahidi Borji et al., 2017]کاربری اراضی در ایران اشاره کرد 

اطهاری در مقاله بحران اندیشه در شهرسازی ایران، علل ناکامی 
های ظری و روشهای جامع شهری را ضعف نظریه و مبانی نطرح

ها و . بهزادفر در کتاب طرح[Athari, 1994] داندمنتج از آن می
های جامع های شهری، به بررسی روش مطالعه و انجام طرحبرنامه

و تفصیلی پرداخته و با اشاره به انجام چهار پژوهش در این زمینه، 
 ,Behzadfar] داندناپذیر میها را ناکارآمد و تحققاین طرح

پذیری در نحوه رویکرد به تعیین نگری و انعطاف. وی واقع[2004
پذیری اهداف و ارزیابی امکانات اجرایی را از عوامل موثر در تحقق

 آورد.ها به شمار می( این طرح0 )جدول
 

 های جامع شهری در ایرانبندی ارزیابی طرحجمع( 0جدول 

 های جامعپذیری طرحدلیل تحقق نهادها

 هسازمان برنام

های جامع تهیه شده و مصوب در جهت عمده طرح -
 اند. اهداف تعیین شده حرکت نکرده

 %21ها )در عدم تحقق پیش بینی جمعیت در طرح -
 موارد(.

های پیشنهادی )بعلت عدم رعایت سطوح و سرانه -
 پذیری(پذیری جمعیتعدم تحقق

جهات گسترش شهر در خالف جهت توسعه  -
 موارد(. %01بینی بوده )پیش

 %011عدم تحقق تراکم ساختمانی پیشنهادی ) -
 ها(طرح

 صاحب نظران شهری

عدم توجه به چگونگی تامین مالی در اجرای  -
 هاپیشنهادات برنامه و طرح

عدم توجه به ساکنین محلی و نقش آنها در توسعه  -
 شهر

 وجود مقررات کالبدی نامناسب -

 ساختار سنتی طرح -

ها با ماهیت ین تهیه کننده طرحعدم ارتباط مشاور -
 نفعانتوقعات و انتظارات ذی

های جدید در عرصه شهر عاجز بودن مقابله با چالش -
 و شهرسازی

   

-Rahnamaee & Shah] حسینیبهزادفر به نقل از رهنمایی و شاه

Hosseini, 2007] گوید چون برنامه هدفمندی از تهیه می
ت هم به نوعی توسعه های جامع در دست نبود و دولطرح

ر کرد، دشهرنشینی را به علت مالحظات سیاسی زمان تشویق می
های جامع مورد توجه قرار عمل ضوابط و الزامات پیشنهادی طرح

های جامع های انجام شده بر روی طرحنگرفت. بر اساس بررسی
های های موجود با محدودهشهری، در هیچ یک از شهرها، محدوده

انطباق نداشته، یا اینکه هیچگونه پیوندی میان بینی شده پیش
های کالن کشور و های ملی یا سیاستهای شهری با طرحطرح

وضعیت اقتصادی و سیاسی زمان نداشته است. گذشته از آن، 
های جمعیتی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در این بینیپیش
و  سیها با ضریب خطای بسیار بالیی همراه بوده است. در برر طرح

توان گفت افزون بر نارسایی و مشکالت های جامع، میارزیابی طرح
های طرح، نارسایی و مشکالت ناشی از ناشی از اهداف و خواسته

طور در کنار  های جامع دارای اهمیت است. همینمحتوای طرح
ها و مشکالت مربوط به نیروی انسانی مشکالت مدیریتی، نارسایی

ت پیرامونی و محیطی طرح در ارتباط با و سازمان اجرایی، مشکال
های شهری طرح، عدم وجود هماهنگی و ارتباط کافی بین سیاست

های اجرایی طرح و تنگناهای مالی جهت اجرای طرح، از موارد ارگان
ها قابل اهمیت است و عالوه بر مجموعه عوامل یاد شده، نارسایی

یگری از عوامل و مشکالت حقوقی و قانونی نیز به عنوان مجموعه د
های جامع مطرح است. با موثر در چگونگی و میزان اجرایی طرح

های جامع توان دریافت که تا چه اندازه طرحعنایت به موارد فوق می
حالت انتزاعی داشته و بر مشکالت نظام شهری شهرهای کشور 
خصوصا شهر زاهدان به عنوان شهری رو به توسعه و رشد افزوده 

 است.

شرق ایران یکی از  ن به عنوان بزرگترین شهر در جنوبشهر زاهدا
ترین روندها در گسترش فیزیکی شهری را طی سه دهه قاعدهبی

 .[Ebrahimzadeh et al., 2004] گذشته در ایران دارا بوده است
به اذعان کارشناسان اداره اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان زاهدان 

ز یک میلیون نفر رسیده و جمعیت این شهر در حال حاضر به مر
رشد داشته است و درحال حاضر طبق  %2/2طور متوسط سالنه به

( بخش بزرگی از جمعیت شهری آن 0844نتایج مرکز آمار ایران )
نشین است. مساحت محدوده قانونی شهر زاهدان در سال حاشیه
هکتار بوده است که بخش وسیعی از آن به  4/2021تقریبا  0810

آموزشی، درمانی، ورزشی و اداری تعلق داشته و بخشی  هایکاربری
نیز مربوط به اراضی بایر، باغات و اراضی کشاورزی در داخل محدوده 

 Jamshidzehi Shahbakhsh]و در میان بافت داخلی شهر است 

& Ghanbari, 2020].  عالوه بر مساحت محدوده قانونی، سطحی
وده قانونی است که هکتار نیز در خارج از محد 2/842در حدود 

روستاهای همجوار و سطوح بیمارستانی، مذهبی و غیره را تشکیل 
 8/2124دهند. بنابراین، کل محدوده مورد مطالعه در حال حاضر می

در خارج از  %4/2آن در داخل محدوده و  %8/40هکتار است که 
، %01محدوده قرار دارد. خزش شهر ناشی افزایش جمعیت برابر با 

هکتار از محدوده خارج از قانونی  811دهد درحال حاضر نشان می
اکنون در زمره حاشیه شهر شهر به محدوده قانونی اضافه شده که هم

قرار دارند و با توجه به رشد شهر در آینده نزدیک نیز روند روبه رشدی 
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کنند. بنابر آنچه بیان شد شهر زاهدان باتوجه به وسعت را طی می
وم متصرفین و عدم تصویب قوانین اجرایی قوی محدوده شهر و هج

 های بخشدستخوش تصرفات و مالکیت شکل هندسی حریم دایماا 
عمومی و خصوصی قرار گرفته و هدایت و توسعه شهر را تحت تاثیر 

های توسعه شهری آتی را با قرار داده و اجرای بسیاری از برنامه
ع این مشکالت، کند. از آنجایی که درجهت رفچالش جدی مواجه می

های متعدد ارایه شده اما اثرگذار نبوده است لذا این ها و طرحبرنامه
ین پذیری کاربری زمپژوهش به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تحقق

تاریخی است و بر این  -های زمانیو ارزیابی رشد شهر طی دوره
اساس، امکان تعیین جهت هوشمندانه گسترش محدوده شهر را 

کند. گر در این تغییرات را شناسایی میعوامل مداخلهمیسر و 
تواند روند ریزی برای ارتقا تحقق الگوی کاربری زمین میبرنامه

 حرکتی شهر به سمت آینده را تا حدود زیادی جهت دهد.
 

 شناسیروش
در لیلی تح -مبتنی بر ماهیت بررسی توصیفیکاربردی تحقیق  این

ن در استان سیستان و بلوچستان زاهدامحدوده شهری  در 1744سال 
 . (1شکل به انجام رسید )

 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه( 0شکل 

 
با استفاده از بررسی  0011-0821در ابتدا رشد محدوده شهری در دوره 

( تعیین شد. برای تعیین 0ای )جدول چهار دوره از تصاویر ماهواره
لوب و نامطلوب از نوع رشد شهری و نیز مشخص کردن محدوده مط

های موثر بر تحقق الگوی کاربری شاخصو تعیین  SLEUTHمدل 
زمین و عوامل موثر بر رشد شهر زاهدان از طریق روش تحلیل محتوا 

 شد. استفاده
سازی فرآیند رشد شهری بر مبنای به منظور شبیه SLEUTHمدل 
های خودکار ایجاد شده است. این مدل الگوهای شهری را با شبکه

کاربرد چهار نوع از تغییرات کاربری شهری شامل رشد خودبخود، رشد 
کند. مرکز انتشار جدید، رشد حاشیه و رشد متاثر از جاده استخراج می

شوند و چهار نوع رشد شهری در طول هر چرخه رشد به کار برده می

از طریق کنش متقابل با پنج ضریب رشد )پخش، زایش، گسترش، 
 & Clarke]شوند ت شیب( کنترل میجاذبه جاده و مقاوم

Gaydos, 1998]. 
های شیب، شامل لیه SLEUTHهای ضروری برای اجرای مدل لیه

های شبکه های شهری، لیهکاربری اراضی، استثنائات، لیه
های ورودی در محیط وبلندی هستند. لیهونقل و لیه پستیحمل
GIS ی ارتفاعازدور و مدل رقومهای سنجشبه کمک داده (DEM) 

های گوناگونی از منطقه داده GISکه در محیط  تهیه شد. از آنجایی
ها باید از نظر هندسی گیرد تمام دادهوتحلیل قرار میمورد تجزیه 

مطابقت داشته باشند، همچنین از سامانه مختصات واحدی تبعیت 
ک ماستفاده به ک های موردکنند. بنابراین، در این تحقیق تمام داده

مورد تطابق  (RMS<1)قبول قابل RMSعنوان مبنا با نقاط کنترل به
روش حداکثر احتمال سپس کاربری اراضی بههندسی قرار گرفتند. 

 . بندی شدطبقه

 
 ای لندست مشخصات مداری و ابعاد تصاویر ماهواره (8جدول 

 قدرت تفکیک سنجنده تاریخ تصاویر دریافتی

14/2 /0841 TM 81 متر 

81/ 14 /0811 ETM+ 81 متر 

12 /10 /0841 ETM+ 81 متر 

88 /11 /0011 OLI 81 متر 

 
به منظور تعیین  ANPای در این پژوهش، از مدل تحلیل شبکه

و تحلیل  رشد مطلوب شهری های موثر برشاخصاهمیت 
دارکردن به منظور ارزیابی امتیاز متوازن و وزن AHPمراتبی سلسله

دست آوردن لیه نهایی پوشانی و بهد برای همهای موثر بر رشلیه
دار مطلوبیت توسعه اراضی شهر زاهدان و کاربست آن در مدل وزن

SLEUTH  ،متخصص در حوزه  01استفاده شد. در این زمینه
گیری هدفمند ریزی و مدیریت شهری با استفاده از نمونهبرنامه

برای تجزیه نامه تکمیل شده پرسش 04انتخاب شدند که در نهایت 
 و تحلیل به دست آمد.

های اطالعاتی در پوشانی لیهطور کلی دو روش عمده برای همبه
وزنی و روش بولین است.  -شامل روش ترکیب خطی GISافزار نرم

ی اوزنی خاصیت جبرانی وجود دارد؛ به گونه -در روش ترکیب خطی
یاز با امتتواند که امتیاز کم یک موقعیت خاص در یک لیه عامل می

پوشانی بالی همان موقعیت در لیه عامل جبران گردد. طریقه هم
 وزنی به صورت فرمول زیر است. -در ترکیب خطی

𝑆 (0رابطه               = ∑ 𝑋𝑖𝑊𝑖                  
𝑛
𝑖=1 

مقدار  𝑋𝑖به معنی شایستگی نهایی یا کلی اراضی،  Sدر این معادله، 
است  i بیانگر وزن محاسبه برای عامل 𝑊𝑖و  iشده عامل استاندارد 

دهد. تعداد عوامل مورد استفاده در تعیین شایستگی را نشان می nو 
مربوطه خود ضرب شده و در  AHPدر این مرحله هر لیه در وزن 

پوشانی نهایی انجام شد و نقشه مطلوبیت نهایت طبق فرمول بال هم
 تهیه شد. توسعه اراضی شهر زاهدان
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 7۰1  زاهدان در طرح توسعه جامع شهر یشهر  یهامحدوده یو گسترش آت نیزم یکاربر  یموثر بر تحقق الگو یهاشاخصــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های تحقق الگوی کاربری اراضی متغیرها و شاخصدر مرحله بعد، 
 بر اساس نتایجشهر زاهدان بر اساس نظر کارشناسی تهیه شد. 

متخصص(، مدل  01بدست آمده از نظر متخصصین )همان 
پذیری الگوی کاربری اراضی ای برای ارزیابی میزان تحققشبکه

 superافزار نرم وسیلههای توسعه شهری بهدر طرح

decisions  تنظیم شد. در این نمودار، خوشه اول هدف
دهد. خوشه مطالعه و خوشه دوم معیارهای تحقیق را نشان می

گانه تحقیق را شامل  08یک از معیار  های ذیل هرسوم شاخص
یک از ابعاد )خوشه  های تشکیل دهنده هرشود. شاخصمی

تباطات درونی هستد. در سوم( وابسته به یکدیگر و نشانگر ار 
ای ساخته شده، سوپر توجه به مدل شبکه این مرحله، با

 .های انفرادی آن ساخته شدماتریس اولیه تشکیل و ماتریس
توان بردار وزن عوامل را با تشکیل ماتریس می ANPدر مدل 

کردن درصد از طریق نرمالیزه مقایسه دودویی و مستقیماا 
 .[Zebardast, 2010] آورددستهتغییرات عوامل ب

های توسعه پس از محاسبه ضریب اهمیت هر یک از شاخص
ای به ارزیابی شهری، با استفاده از روش تحلیل شبکه

پذیری کاربری اراضی شهری طرح جامع زاهدان با استفاده تحقق
از روش کارت امتیاز متوازن پرداخته شد. پس از مشخص شدن 

مع زاهدان، امتیازات های تحقیق در طرح جاوضعیت شاخص
ها که با استفاده این بخش همراه با ضریب اهمیت آن شاخص

شد تا میزان  BSC افزاردست آمد، وارد نرمبه ANP از روش
های شهری در طرح جامع زاهدان پذیری الگوی کاربریتحقق

 دستهبصورت کلی و در حد ابعاد و معیارهای تحقیق مطابق ب
 آید.

دست آوردن های ورودی، برای بهبراسیون لیهدر مرحله بعد، کالی
بهترین مقادیر ضرایب رشد برای منطقه مورد مطالعه انجام شد. 

انجام شد.  burtforce به شیوه SLEUTH کالیبراسیون مدل
شده در مرحله کالیبراسیون، ضرایب اولیه و مجموعه ضرایب تعیین

 SLEUTH لکننده نحوه تغییرات از گذشته تاکنون است؛ مدبیان
صورت کلی برای محدوده مورد مطالعه کالیبره کرده ضرایب رشد را به

ی بینو بر اساس همین ضرایب، رشد آتی برای کل محدوده را پیش
 نماید.می

 

 هایافته
، با توجه به دردسترس بودن 8های ذکر شده در جدول شاخص

یر ها و تطابق با هدف و شرایط شهر زاهدان و مقایسه با ساداده
شهر زاهدان مطلوب مطالعات نهایی شدند. تمام عوامل موثر در رشد 

پوشانی رستری در وزنی مورد هم -به روش ترکیب خطی 8در جدول 
مربوطه  AHPقرار گرفتند. در این مرحله هر لیه در وزن  GISافزار نرم

پوشانی نهایی انجام شد و نقشه مطلوبیت رشد شده و همخود ضرب
 (.8های مورد نظر تهیه شد )شکل شاخص شهری بر اساس

، محدوده شهری گسترش یافته طی دوره مورد مطالعه و 8در شکل 
 SLUTHبندی مناطق مطلوب و نامطلوب بر اساس مدل نیز پهنه

ها، محدودیت توسعه کالبدی شود. بر اساس یافتهمشاهده می
هایی از شمال و شرق شهر زاهدان مشاهده شد. شهری در بخش

د موانعی همچون خطوط انتقال زمینی در جنوب، ارتفاعات در وجو
شمال و شرق حوزه از عوامل ایجاد محدودیت در رشد محدوده شهری 

اند. اراضی مطلوب توسعه شهری بیشتر در تشخیص داده شده
هایی از شمال غربی، شمال شرقی، جنوب شرقی و جنوب محدوده

های شمالی بخش (. در8غربی محدوده شهری مشاهده شد )شکل 
های مطلوب انطباق داشته است شهر زاهدان، رشد شهر با محدوده

هایی از شمال غربی و غرب شهر، رشد شهری در حالی که در بخش
های موثر همخوانی نداشته های مطلوب بر اساس شاخصبا محدوده

 .است
.

 
 مطلوبیت توسعه اراضی شهر زاهدان (8شکل 

 
های طرح جامع زاهدان با روش کارت یارزیابی میزان تحقق کاربر 

 BSCامتیاز 

با ها، متغیرها و شاخصپس از محاسبه ضریب اهمیت هر یک از 
ی پذیری کاربر ای به ارزیابی تحققاستفاده از روش تحلیل شبکه

اراضی شهری طرح جامع زاهدان با استفاده از روش کارت امتیاز 
یس دهنده سوپر ماتریلپس از محاسبه عناصر تشکمتوازن پرداخته شد. 

ها از ستون ضریب اهمیت شاخص super decisionsافزار اولیه در نرم
(. از بین 0هدف در سوپرماتریس حد قابل استحصال است )جدول 

ونقل کارا با ضریب گانه پژوهش؛ معیار شبکه حملدوازدهمعیارهای 
بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده و  0488/1اهمیت 

پذیری الگوی کاربری اراضی را داشته و بعد از ولویت اول در بررسی تحققا
اولویت  0041/1آن سرزندگی و یکپارچگی کالبدی شهر با ضریب اهمیت 

اولویت سوم و  0182/1دوم، ارزش زمین و ساختمان با ضریب اهمیت 
زیستی با ضریب های محیطمعیار در نظر گرفتن مخاطرات و آلودگی

پذیری به عنوان اولویت چهارم در راستای میزان تحقق 1444/1اهمیت 
در این بین، . های توسعه شهری قرار داردالگوی کاربری اراضی در طرح

 -پذیری و بعد اجتماعیبیشترین میزان تحقق %81/04بعد کالبدی با 
کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بهترین  %82/88فرهنگی با 

  (، اقتصادی %81/02بعدی نیز به ترتیب محیط زیستی )ابعاد در مراتب 
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 شده است.( ارزیابی%12/00پایین )اراضی شهر زاهدان در حد متوسط روبه ( قرار دارند. در نهایت تحقق الگوی کاربری %01/81( و مدیریتی )01/08%)
 

 AHPدهی روش عوامل موثر در رشد شهری زاهدان و نتایج وزن (8 جدول
 AHP وزن ان شایستگیمیز  شاخص

 عوامل فیزیکی و کالبدی
 161824 کند.درصد به بال، مطلوبیت توسعه کاهش پیدا می 81بر اساس افزایش شیب از  شیب
 1202/1 0؛ سایر مناطق= 1خیز= میزان شایستگی مناطق سیل سیل

 گسل
( با افزایش فاصله میزان 1فاصله )( تا کمترین 0بر اساس میزان فاصله اقلیدسی )به متر( از بیشترین فاصله )

 یابد.مطلوبیت به صورت یکنواخت افزایش می
161422 

 161818 یابد.به بال، مطلوبیت توسعه به صورت یکنواخت کاهش می 0441بر اساس افزایش ازتفاع از  ارتفاع

 فاصله از رودخانه
 1متر=  841-1میزان شایستگی در فاصله 
 یابد.متر به بال= با افزایش فاصله میزان مطلوبیت کاهش می 841میزان شایستگی در فاصله 

161088 

 161010 0؛ سایر مناطق =1توسعه در این محدوده ها ممکن نیست=  موانع محدودکننده رشد
 عوامل دسترسی به خدمات شهری

 دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0دسترسی )بر اساس میزان دسترسی اقلیدسی )به متر( از بیشترین 

 یابد.دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش می
161042 

 دسترسی به خدمات تجاری و اداری
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0بر اساس میزان دسترسی اقلیدسی )به متر( از بیشترین دسترسی )

 یابد.کاهش می دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت
161420 

 دسترسی به خدمات فرهنگی و ورزشی
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0بر اساس میزان دسترسی اقلیدسی )به متر( از بیشترین دسترسی )

 یابد.دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش می
161824 

 ها و فضای سبزدسترسی به پارک
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0یدسی )به متر( از بیشترین دسترسی )بر اساس میزان دسترسی اقل

 یابد.دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش می
16108 

 دسترسی به تجهیزات و خدمات شهری
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0بر اساس میزان دسترسی اقلیدسی )به متر( از بیشترین دسترسی )

 یابد.ن مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش میدسترسی میزا
161818 

 دسترسی به خدمات آموزشی
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0بر اساس میزان دسترسی اقلیدسی )به متر( از بیشترین دسترسی )

 یابد.دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش می
161088 

 اقتصادی-عوامل اجتماعی

  یابد.مطلوبیت توسعه با کاهش ارزش زمین بر اساس دوری از محدوده شهری، کاهش می مینقیمت و ارزش ز 

 16100 شود.بر اساس شدت تراکم در محدوده، با فاصله از مراکز تراکم جمعیتی، میزان مطلوبیت کم می تراکم و توزیع فضایی جمعیتی
 عوامل سیاسی و اداری

 161184 164؛ خارج حریم= 1624؛ حریم شهر= 0دوده مصوب شهری= مطوبیت توسعه در مح خدمات شهرداری  
 16180 یابد.؛ مطلوبیت سایر اراضی بر اساس فاصله از اراضی ذخیره، کاهش می0اراضی بایر و ذخیره شهری=  اراضی بایر و ذخیره شهری

 حمل و نقل و شبکه ارتباطی

 نقل و دسترسی به شبکه حمل
( با کاهشی 1( تا کمترین دسترسی )0دسی )به متر( از بیشترین دسترسی )بر اساس میزان دسترسی اقلی

 یابد.دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش می
168128 

 کاربری زمین

 دسترسی به اراضی ساخته شده شهری
ی ( با کاهش1( تا کمترین دسترسی )0بر اساس میزان دسترسی اقلیدسی )به متر( از بیشترین دسترسی )

 یابد.دسترسی میزان مطلوبیت به صورت یکنواخت کاهش می
160141 

 16184 0؛ سایر مناطق= 168میزان مطلوبیت مناطق اکولوژیک=  های اکولوژیکی و حفاظت شدهمحدوده

 ماتریس ارتباط بین معیارها و زیرمعیارهای بردار( 0جدول 

 امتیاز شاخص ها معیار امتیاز ابعاد ابعاد

 81/04 کالبدی

 1128/1 توسعه شهر با استفاده از فرصت درونی
 0488/1 حمل و نقل کارا

 1112/1 حفط و نگهداری باغات
 1180 ایمنی در برابر خطرپذیری طبیعی

 82/88 اجتماعی و فرهنگی

 1128/1 هویت جمعی
 0041/1 سرزندگی و یکپارچگی کالبدی

 1244/1 پذیرمحالت همگن و مشارکت
 1441/1 مطلوبی از جمعیتحد 

 1444/1 های محیط زیستیآلودگی 81/02 محیط زیستی

 01/08 اقتصادی
 0182/1 ارزش زمین و ساختمان

 1411/1 پذیری اقتصادیرقابت
 1410/1 مدیریت یکپارچه 01/81 مدیریتی
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Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

نتایج کالیبراسیون و رشد محدوده شهری زاهدان با استفاده از مدل 
SLEUTH-3r 

نتایج  4انجام پذیرفت. جدول  0821-0011از سال  مدل یبراسیونکال
 دهد.کالیبراسیون مدل برای رشد آتی شهر زاهدان را نشان می

 ,.Jantz et al] در این پژوهش، با توجه به نظرات جانتز و همکاران

در   SLEUTH-3rهای تولید شده توسط مدلاز بین سنجه [2014
Cluster (44/4- ،)تفاوت کسری هایمرحله کالیبراسیون، سنجه

Edge (414/4-) و Area (108/1 ) .مورد استفاده قرار گرفت 
 

 SLEUTHهای آن جهت تعیین ضرایب مدل خروجی کالیبراسیون مدل و سنجه( 4جدول 

Run Diffusion Breed Spread 
Slp_Ress

t 

Road_Gra

v 
 Control Area Run Cluster Run Edges 

011 0 0 011 0 0  8114 1680 011 1682 011 168- 

010 0 0 011 0 84  8181 1680 010 1684 010 1604- 

014 0 0 011 84 0  8114 160 014 168 014 1680- 

24 0 0 24 0 0  8181 1614 24 1688 24 1680- 

24 0 0 24 0 84  8114 160 24 1688 22 168- 

018 0 0 011 0 24  8181 1688 018 1688 018 1601- 

010 0 0 011 0 011  8114 1688 010 1688 010 1601- 

018 0 0 011 0 41  8181 1688 018 1688 018 1601- 

11 0 0 24 84 0  8114 1610 11 1688 11 1688- 

20 0 0 41 011 84  8181 1681 20 1688 20 1681- 

42 0 0 24 011 84  8114 1682- 42 1680 42 1684- 

10 0 0 24 84 84  8181 1 10 1680 10 1680- 

21 0 0 41 011 0  8114 1681- 21 1680 21 1681- 

088 0 0 011 011 41  8181 1680- 088 1680 088 1688- 

088 0 0 011 011 24  8114 1680- 088 1680 088 1688- 

080 0 0 011 011 011  8181 1680- 080 1680 080 1688- 

012 0 0 011 84 84  8114 160 012 1680 012 1680- 

42 0 0 24 011 41  8181 1682- 42 1684 42 1680- 

41 0 0 24 011 24  8114 1682- 41 1684 41 1680- 

 
 18دهد ضریب پخش با مقدار ضرایب کالیبراسیون نشان می

د دهد رشبالترین مقدار را دارد. بال بودن مقدار این ضریب نشان می
 0821دیگر از سال  عبارت . بهبوده استصورت ارگانیک شهر به

که سال اتمام  0011عنوان سال پایه کالیبراسیون تا سال به
ت رشد از لبه و ارگانیک بوده است که صور  کالیبراسیون رشد شهر به

این نوع رشد مربوط به رشد ذاتی شهرهاست و معمول در داخل شهر 
اند به دهد و مناطقی که هنوز ساخته نشدهو حاشیه آن رخ می

کنند. ضریب گرایش به جاده با مقدار کاربری شهری تغییر پیدا می
های ها و زیرساختهثیر جادادر رده دوم قرار دارد و بیانگر ت 21

وسازهای جدید است. ونقلی در رشد و توسعه شهر و ساختحمل
ضریب مقاومت به شیب است. ضریب  88سوم با مقدار ضریب رده

کند. چنانچه ضریب مقاومت ای برخورد میشیب به شکل دوگانه
، احتمال اینکه پیکسل مورد بررسی 011شیب بال باشد و نزدیک به 

د، که مقاومت شیب پایین باشود پایین و در صورتیتبدیل به شهر ش
شیب، تاثیر زیادی در مناطق با شیب بیشتر بر گسترش شهر ندارد 
و بیانگر این موضوع است که شیب زمین در رشد شهر زاهدان از 

 تاثیر چندانی نداشته است. 0011تا  0821سال 

 

 
 ی شهر زاهدانهاضرایب رشد حاصل از فرآیند کالیبراسیون داده (8شکل 

 
در رتبه چهارم از نظر تاثیر در رشد شهر  4ضریب زایش با مقدار 

زاهدان قرار دارد. این ضریب تاثیر بسیار کمی در رشد شهر زاهدان 
داشته است. آخرین ضریب که تقریباا در فرآیند رشد شهر تاثیری 

است. این ضریب، شکل رشد  8نداشته است ضریب انتشار با مقدار 
کند. بنابر مقدار پایین این ضریب رشد خودی را هدایت میخودبه
 خودی در روند رشد شهر زاهدان کمترین سهم را داراست. برخودبه

 اساس مقادیر ضرایب حاصل از کالیبراسیون، الگوهای رشد ارگانیک 
و رشد گرایش به جاده بیشترین تطابق را دارند و بر اساس نتایج 

ونه اظهارنظر کرد که رشد شهر زاهدان از گتوان اینکالیبراسیون می
 بر اساس رشد ارگانیک و رشد تحت تاثیر جاده و  0011تا  0821سال 

4

۰4

74

14

44

144

انتشار زایش پخش مقاومت به 
شیب

گرایش به 
جاده

دیر
مقا
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 هایونقل اتفاق افتاده است. نمودار فراوانی سلولهای حملشبکه
انسیل بینی، بر اساس پتشده در فایل تجمعی نهایی پیشبینیپیش

ا فرض پتانسیل دهد که بنشان می 0-011شهری شدن از عدد 
شدن بال برای خروجی مدل، بیشترین فراوانی مربوط به بازه شهری

 های اسفنده و همکاراناساس بررسی نتایج با یافته است. بر 011-41
های دارای پتانسیل شهری شدن ای از سلول( اگر قرار است بازه0011)

بازه  ترین بازه،های شهری انتخاب شود، مناسببرای تبدیل به سلول
درصد است. بر اساس این تحلیل، فایل تجمعی نهایی  011-41

های دارای پتانسیل شد و سلول GIS افزارشده وارد نرمسازیشبیه
های شهر شده در نظر گرفته عنوان سلولبه بال به %41شهری شدن 

 شدند.

 

 
 سازی گذشته تا حالهای دارای پتانسیل شهری در شبیهفراوانی سلول (0شکل 

 )به درصد(

 
رشد شهر زاهدان در درجه اول به صورت درونی خواهد بود؛ بدین 
معنا که ابتدا اراضی بایر و ذخیره شهری داخل محدوده مصوب رشد 

های شهر خواهند داشت و بعد از پرشدن این اراضی، رشد شهر از لبه
نشینی زاهدان در که عمده رشد حاشیه افتد. از آنجاییاتفاق می

شرقی و شرق آن، حتی از خارج از حریم شهر بوده  لقسمت شما
است، رشد دو منطقه مشخص شده در غرب و جنوب غربی شهر، 
نشانگر مطلوبیت بالی این مناطق برای رشد آتی خواهد بود و 

نشین رو به اتمام های حاشیههای قابل سکونت در قسمتزمین
 0011تا  0821های خواهد بود. برخالف الگوی رشد شهر مابین سال

های شهری به صورت پراکنده که عمدتاا در غرب شهر شاهد ایجاد لکه
ایم، رشد سازی گسترده آن دهه بودههای شهرکدر غالب سیاست

ای نخواهد خودی و پراکندههرشد خودب 0041شهری تا افق سال 
ای در غالب داشت و عمدتاا از الگوی وضع موجود و به صورت لبه

شهر زاهدان پیروی  0و  8غدیر و جهاد به مناطق  هایالحاق شهرک
خواهد کرد. با توجه به اینکه بیشتر عوامل محدودکننده رشد شهری 

ا، هاند مانند فردوگاه، مسیل سیالبدر قسمت شرقی قرار گرفته
های نامناسب و غیره، تغییر جهت الگوی رشد در ارتفاعات با شیب

عه های توسر موفقیت طرحبه سمت غربی و جنوبی نشانگ 0041افق 
دهی مطلوب به توسعه شهر ریزان شهری در شکلشهری و برنامه
 زاهدان است. 

رشد فیزیکی شهر باید با رشد جمعیت تناسب داشته باشد و به 
ای رشد داشته باشد که جوابگوی جمعیت اضافه شده باشد. گونه

 0011تا  0821های روند رشد مساحت مابین سال 4باتوجه به شکل 
هکتار، یعنی تقریبا دو برابر شده است. بر  2842هکتار به  8210از 

این رشد مساحت شهر  SLEUTH های حاصل از مدلاساس خروجی
هکتار خواهد رسید که تقریبا  01104به مقدار  0041زاهدان تا سال 

رشد خواهد داشت. بنابراین بر اساس روند  0011نسبت به سال  81%
مورد بررسی تقریبا روند یکنواختی دارد. از نظر رشد مساحت در بازه 

با نرخ کمتری رشد  0821رشد جمعیتی اما الگوی رشد بعد از سال 
توجه به میانگین نرخ رشد جمعیت زاهدان از سال  داشته است و با

بر اساس همین نرخ رشد  0041، جمعیت آینده در سال 0011تا  0821
رفی با توجه افزایش مساحت نفر خواهد بود. از ط 201228برابر با 
 0041، شاهد کاهش تراکم جمعیت در سال 0041در سال  %81حدود 

نفر در هکتار خواهیم بود. این مقدار  14نفر در هکتار از  42به میزان 
گرفتن میزان رشد فیزیکی شهر از رشد جمعیتی آن نشانگر سبقت

هر ش است و به معنای گسترش افقی و کالبدی شهر بیش از حد نیاز
 زاهدان است.

 

 
 0041سازی رشد شهری زاهدان تا افق شبیه (4شکل 

 
 0041پذیری گسترش شهر زاهدان در افق سنجی جمعیتنتایج امکان

پذیری مناطق رشدیافته در سناریوهای رشد شهری برآورد جمعیت
ریزی کالبدی و خدماتی آن خواهد داشت. در نقش مهمی در برنامه

 بر اساس ،یافته جدیدپذیری مناطق گسترشجمعیت ،این پژوهش
 0841نفر در هکتار پیشنهادی طرح جامع ابالغی  008تراکم جمعیتی 
ترتیب، مساحت مناطق رشدیافته جدید بر اساس  انجام شد. بدین

 پذیری حداقل و از این طریق جمعیتبررسی تراکم جمعیتی 
 محاسبه شد.
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 7۰۵  زاهدان در طرح توسعه جامع شهر یشهر  یهامحدوده یو گسترش آت نیزم یکاربر  یموثر بر تحقق الگو یهاشاخصــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

PoP = A × Ca       8رابطه             )                                                                                       

مساحت جدید  A جمعیت شهر در آینده به نفر، PoP در این رابطه،
نفر در  008تراکم جمعیتی ) Ca شده به شهر به مترمربع،اضافه

 هکتار( است.

A    0011مساحت سال  -0041= مساحت سال 
PoP= 8475/3521 × 113 = 397968 

 
هکتار  8480برابر با  0041شده به شهر زاهدان در سال مساحت اضافه

خواهد بود که اضافه شدن این مقدار مساحت به شهر، قابلیت 
نفری را خواهد داشت. بر این اساس،  842421پذیری جمعیت
بینی برابر با پذیری نهایی شهر زاهدان در افق سال پیشجمعیت
نفر خواهد بود. این مقدار در مقایسه با برآورد رشد جمعیت  414241

هزار نفر بیشتر  811بر اساس میانگین نرخ رشد جمعیت، حدود 
شده به شهر است. این بدین معنی است که میزان مساحت اضافه

جوابگوی افزایش جمعیت و ساکنان  کامالا  0041زاهدان تا افق 
های جدید نخواهد بود. حدودهخواهد بود و هیچ نیازی به توسعه م

 008های این مطالعه، تراکم جمعیتی ها و خروجیبینیباتوجه پیش
بسیار  0041نفر در هکتار مدنظر طرح جامع شهر زاهدان برای افق 

پذیری و رشد جمعیتی شهر دارد و رقم بزرگتری نسبت به جمعیت
شد ویی و ر رتوان این گونه بیان کرد که این مقدار، باعث پراکندهمی

 شود. بیش از حد افقی شهر می

 
 بحث

در پژوهش حاضر به ارزیابی میزان تحقق الگوی کاربری زمین و 
هر بینی روند توسعه آتی شارتباط آن با رشد محدوده شهر و نیز پیش

 پرداخته شد. 
(، %81/04نتایج این تحقیق حاکی از این است که بعد کالبدی )

( و مدیریتی %01/08دی )(، اقتصا%81/02محیط زیستی )
با  فرهنگی -ترتیب بیشترین توسعه و بعد اجتماعی( به01/81%)

نیز کمترین توسعه را در الگوی کاربری اراضی در شهر  82/88%
یکی از ابعاد موثر بر توسعه کالبدی شهری، اند. زاهدان داشته

ی فرهنگ -های غیررسمی بعد اجتماعیبخصوص توسعه سکونتگاه
فرهنگی عاملی است که تحت تاثیر  -قع، بعد اجتماعیاست. در وا

سایر متغیرها از جمله بعد اقتصادی قرار دارد. عدم توجه به ایجاد 
اشتغال، گسترش مهاجرت به شهر بخصوص بر اثر عدم وجود اشتغال 
مناسب در مناطق روستایی، فقر و توزیع ناعادلنه درآمد و عواملی 

ی شهری بر اثر استقرار هااز این دست بر گسترش محدوده
های غیررسمی به خصوص در مناطق نامطلوب دامن سکونتگاه

زند که شهر زاهدان از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، توجه می
فرهنگی برای گسترش مطلوب کاربری اراضی  -به ابعاد اجتماعی

 شهری بیش از سایر ابعاد مورد نیاز است. 
ری الگوی کاربری زمین در طرح جامع پذیمطابق نتایج، میزان تحقق

دست آمده است که تقریبا متوسط شده است. در هب %12/00زاهدان 
ها، مشاهده شده که الگوی تحقق کاربری اراضی بسیاری از بررسی

های توسعه نبوده و یا درصد تحقق ها و طرحریزیمطابق با برنامه
 و جوهرستانی کمتر از حد انتظار بوده است، همچون تحقیق بوزانی

[Ebrahimi Boozani & Zamani JOharestani, 2021]  در
که به بررسی و مرور  شهر مالیر و یا شکوهی بیدهندی و خلیجی

پرداخته است و نتایج  های جامع در شهر بانهدلیل عدم تحقق طرح
طور کلی طرح جامع شهر بانه در نها حاکی از این بوده که بهآبررسی 

 Shokohi]است  تحقق یافته %21کمتر از  بسیاری از موارد

Bidhendi & Khaliji, 2004] .  به بررسی میزان و موسوی تقوایی
پذیری طرح هادی شهر مهریز پرداخته که نتایج این بررسی تحقق
از  پذیری بیشداده توسعه کالبدی و فضایی شهر دارای تحققنشان
 شهر دارای رشدبوده که محاسبات صورت گرفته نشان داده که  0114
سال آینده، محدوده شهر، زمین لزم  82رویه بوده به طوری که تا بی

 ,Taghvaee & Mousavi] را جهت جذب جمعیت دارا است

به طور کلی در ارتباط با مطالعات صورت گرفته در مورد  .[2007
های های شهری در طرحالگوی کاربری زمین و گسترش محدوده

 ه مطالعات انجام شده توسط توان بتوسعه شهری، می

[Khakpour et al., 2007, Movahed & Samadi, 2011, 
Hoseyn Zadeh Dlir et al., 2010, Lotfi et al, 2004, 

Zarabi et al., 2010] اشاره کرد که بیشتر بر ناسازگاری و ،
 های توسعه شهری اشاره نمودند.ناکارآمدی کاربری اراضی با طرح

ترین موضوعات در ن به عنوان یکی از حساسالگوی کاربری زمی
موضوعی کالبدی نبوده بلکه همه آنچه که در شهر  شهرسازی، صرفاا 

درحال جریان و اتفاق هست )اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و 
مدیریتی(، به نوعی با کاربری زمین در ارتباط بوده و از طرفی بایستی 

ع که سند هدایت های توسعه شهری، مخصوصا طرح جامدر طرح
جانبه شهر است، بدان توجه لزم و کافی داشته باشد توسعه همه

ای ریزی ارتقکه این مهم نیز در این مطالعه بررسی شده است. برنامه
الگوی کاربری زمین برای تحقق طرح جامع شهری نیز همانند سایر 

ن، اهایی دارد که از قبل تحقق آنریزی نیاز به مولفههای برنامهگونه
تواند به عنوان پل یا ریزی محقق شود. این اصول میامر برنامه

کاتالیزگر در ارتقای الگوی کاربری زمین عمل نموده و دستیابی به 
ریزی را میسر نماید. نتایج این پژوهش ذکر این نکته اهداف برنامه
ها در های تمامی مدلنماید که با توجه به محدودیترا ضروری می

 شد و تحقق الگوی کاربری اراضی رشد شهر، مدلسازی ر مدل
SLEUTH هایی دارد که از آن جمله تعامل ضعیف نیز محدودیت

این مدل در قلمدادکردن عوامل غیرفضایی و ذهنی مانند عوامل 
صورت فضایی، مکانی و توان به فرهنگی و هرگونه عاملی که نمی

این پژوهش های این مدل در نتیجه خروجی کّمی تبدیل کرد. در
ازی سثر در رشد شهر را در شبیهوتواند بازخورد تمام عوامل منیز نمی

ه های توسعرشد آینده شهر و تحقیق الگوهای کاربری اراضی در طرح
شهر زاهدان دخالت دهد و واقعیتی قطعی از رشد کالبدی و تحقق 
کاربری اراضی آینده ارایه کند؛ اما در این پژوهش برای کاستن از 

سازی با درنظر گرفتن عوامل موثر های مدل روش شبیهودیتمحد
ثر در رشد آینده شهر از ودر رشد شهر زاهدان به دخالت عوامل م

های مدلسازی برای بینیهای مختلف پرداخته است. پیشدیدگاه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران   یعطااله اکبر  7۰1

  1741پاییز ، 7، شماره 74دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

های بین نشان داد که با وجود درصد رشد شهری در سال 0041سال 
سرعت رشد فیزیکی شهری کاسته  بینی ازدر افق پیش 0011تا  0821

شود. یکی از موارد موثر در این موضوع، در نظر گرفتن می
ها و عوامل موثر در رشد شهری زاهدان به طور منحصر محدودیت

های انجام شده به صورت بسیار بینیبفرد است. زیرا عمده پیش
 نساده از نتیجه برآورد حداقل زمین مورد نیاز طبق سرانه است اما ای

نظر گرفتن نقش عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد  مطالعه، با در
افزاری و دریافت نظرات کارشناسی فرد زاهدان و تحلیل نرمهمنحصرب

های توانسته است عوامل موثر بر الگوهای کاربری اراضی در طرح
ای از رشد آتی شهر زاهدان را ارایه گرایانهتوسعه شهری و سطح واقع

رفت، اراضی غربی شهر پتانسیل و ه که انتظار میگونکند. همان
مطلوبیت بیشتری برای توسعه داشتند که در عمل نیز نتایج 

نیز بر این موضوع تاکید دارد.  0041بینی مدل برای سال پیش
بنابراین الگو و میزان رشد شهر زاهدان بیانگر تاثیرپذیری از عوامل 

ا توجه به اینکه اقلیم و مورد استفاده در این مطالعه بوده است. ب
جغرافیای شهر زاهدان، خشک و بیابانی است، گسترش شهری 

بینی شده در این مطالعه نشان داد که این رشد آسیبی به پیش
رساند و عمده اراضی بایر زیست و اکولوژی طبیعی شهر نمیمحیط

شوند، اما در برخی مناطق اطراف شهر به کاربری شهری تبدیل می
طق شرقی، الگو و میزان رشد باعث گسترش شهر در مناطق مانند منا

 شود کهگیر میهای سیلنامناسب از نظر شیب و ارتفاع و مسیل
بر این تامین خدمات شهری و تحقق الگوهای کاربری اراضی عالوه

های توسعه آتی شهر زاهدان را با مشکل مواجه پیشنهادی در طرح
اسکان غیررسمی و کند. زاهدان شهری است که میزان می

نشینی در آن بسیار بالست و عمده این مناطق در سمت حاشیه
اند. شرقی شهر و خارج از محدوده و در حریم شهر گسترش یافته

شود. این عالوه بر این آمارهای جمعیتی نیز گاه ضدونقیض می
هایی که به شود تا اثرات رشد شهری برای تحلیلموارد باعث می

شوند همواره مطابق با واقعیت نباشند. در ه میصورت رسمی آماد
این مطالعه سعی شد تا درصد تغییرات اراضی شهری و مدلسازی 
رشد آینده را فقط به حدودهای سیاسی محدود نشود و با درنظر 

های تر از حریم شهر بتوان بیشتر سکونتگاههای بزرگگرفتن محدوده
ج مدلسازی رشد تا افق گونه که نتایموجود را در نظر گرفت. همان

داد تغییرات رشد پذیری نشانو محاسبات سناریوهای جمعیت 0041
شهر و جمعیت تفاوت فاحشی دارند که این موضوع به دلیل عدم 

های وجود آمار جمعیتی از شهر و گسترش بیش از اندازه محدوده
دست آمده از این ههای بغیررسمی است. بر اساس نتایج و یافته

عنوان یک فرایند بدون درنظر گرفتن الگو راکندگی بهپ پژوهش
تواند مشخص شود. این پژوهش از نظر شیوه اجرا و نوع مدل نمی

مورد استفاده، با تمام مطالعات انجام شده در کشور متفاوت بوده 
اما با مطالعات انجام شده در خارج از کشور، توسط ساکسنا و جات 

[Saxena & Jat, 2019] و همکاران ، آگیمانگ[Agyemang et 

al., 2022] لی و همکاران ،[Li et al., 2018]  .یکسان است
باتوجه به اینکه توسعه شهری فرآیندی سیستمی و پیچیده است و 

ود شی ارتباط دارد، پیشنهاد میبه فاکتورها و عوامل زیاد و مختلف
م سازی هوشمندتر و کبینی و شبیهدر مطالعات آتی به منظور پیش

های متعدد در مدلسازی، خطا از رشد شهری در نظر گرفتن مولفه
هیه اجتماعی ت -زیست، اقتصادیسناریوهای مختلف تاثیر بر محیط

 و مورد آزمون قرار گیرند. 

 
 گیرینتیجه

 شهر مدیریتی و اقتصادی معیارهای اجتماعی ود سطح ضعیف برآور 

 جامع توسعه فیزیکی شهری دور طرح اهداف از آنرا حدی تا زاهدان،

 شهر، هایپتانسیل و نیازها با تشخیص است لزم است. لذا کرده

 اساس، این بر .شود تعیین مختلف هایبخش در توسعه کشش

است.  یافته حققت %41 از کمتر زاهدان شهر جامع طرح کلی طوربه
 -فقدان توجه به توسعه ابعاد اجتماعی از ناشی اولا  توانمی را امر این

ریزی وجود برنامه با که امر این نظیر فرهنگی شهری دانست. مواردی
 های ذینفعگروه مشارکت از استفاده با باید را شوندمناسب رفع می

 بیشتری حققت به شهری هایطرح تا کرد برطرف هاطرح در ذینفوذ و

 .یابند دست
 

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. :تشکر و قدردانی
 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. :مجوزهای اخالقی

 .وجود نداشته استگونه تعارض منافعی هیچ :تعارض منافع
عطااله اکبری )نویسنده اول(، نگارنده مقدمه/پژوهشگر  :سهم نویسندگان

شناس/نگارنده ؛ محمد اسکندری ثانی )نویسنده دوم(، روش(%۵4اصلی )
نژاد )نویسنده سوم(، پژوهشگر (؛ مرتضی اسماعیل%81بحث )

 (%81کمکی/تحليلگر آماری )
های شخصی تامین شده منابع مالی این پژوهش از هزینه :منابع مالی

  است.
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