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 بررسی و ساماندهی بخش مرکزي شهر زابل
  اکبر کیانی 

 kianiakbar@yahoo.com،عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زابل

 فرضعلی ساالري سردري
  falisalary@yahoo.com ،ریزي شهري، دانشگاه زابلدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

  

  
  

  چکیده
-ها و فعالیتفرآیند توسعه کاربريبخش مرکزي شهرها به واسطه نقش و عملکردشان در بافت و سیماي شهر در      

این بخش شهر ضروري به  هاي اجتماعی، اقتصادي و اداري شهر تأثیرگذار بوده، بر این اساس بررسی و ساماندهی
تحلیلی با هدف کاربردي و با مطالعه چگونگی، علل و  –در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی. رسدنظر می

اي ها در بخش مرکزي شهري زابل به بیان راهکارهها در جهت توسعه زنجیرهناسب کاربريپیامدهاي تمرکز و رشد نامت
هاي گوناگون از جمله بخش تجاري در جهت شکل گیري شهر سالم و توسعه پایدار پرداخته اي آن و فعالیتو خوشه

، ساختار شطرنجی شهر و رشد ژوهش با توجه به جایگاه شهر زابل در شبکه شهري منطقه سیستان هاي پیافته. شودمی
دهد که، بخش مرکزي شهر زابل به عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه با ساالنه جمعیت و محدوده شهر زابل نشان می

روبرو  فضایی -حمل و نقل و کالبدي، اجتماعی، خدماتی-اداري ، هاي اقتصاديمسائل و مشکالت گوناگونی در زمینه
رو در خیابان و پیاده د و نامتناسب، تراکم زیاد جمعیت، عرض کم معبر سواره روهاي متعدوجود کاربري .باشدمی

ساماندهی باشد، بنابراین؛ هاي اخیر رو به گسترش فردوسی و خیابان امام خمینی موجب شده این مشکالت در سال
ه مدت، میان مدت و بلند هاي کوتاهاي متمادي با اجراي برنامهدر زمان بخش مرکزي شهر زابل به صورت سه مرحله

ساماندهی وضعیت کنونی بخش هاي اجرایی ها و اولویتدر ادامه تحقیق انواع راه حل مدت بایستی صورت بپذیرد،
در جهت پویایی گرایی، ترقی گرایی، کارکرد گرایی و ساختار گرایی  دیدگاههاي فرهنگمرکزي شهر زابل بر اساس 

  . مطرح شده استآن و توسعه آینده 
  

  .ریزي شهري، منطقه سیستان، زابل، برنامهبخش مرکزي، ساماندهی :واژگان کلیدي
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 1391،پاییز13فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال چهارم،شماره/٨
 
 

  مقدمه
با افزایش جمعیت و تحوالت چند دهه اخیر نظام شهري و شهرنشینی کشور و گسترش کالبدي شـهرها و  

اسـت،  ها در بخش مرکزي شهرها افزایش یافته گیري محالت جدید در حاشیه شهرها، حجم فعالیتشکل
-مکانها، به عنوان قلب تپنده شهر و کانون فعالیتکه . نامندمیC.B.D1مرکز تجاري شهرها را به اختصار

ها، مشاغل بازرگانی، خدمات اجتمـاعی  فعالیتکاربري، انواع با تراکم باالي اي هستند که هاي تمرکز یافته
این نوع کارکردها در بخش مرکزي کالن که ، )63، 1378الدینی، سیف(باشند و عملکرد فرهنگی روبرو می
هاي اقتصادي و تجاري بخش مرکزي شهرها تحت فعالیت .گیرداي شکل میشهرها و مادر شهرهاي منطقه

گیـرد، تـراکم جمعیـت در بخـش مرکـزي شـهرها در       اي، کشور و گاهی جهانی قرار میتأثیر اوضاع ناحیه
صـنعت  . ها خلـوت اسـت  حالی که همین بخش، شب رسد، درساعات معینی از روز به حداکثر ممکن می

شود، وجود موسسات چاپ و نشر کتاب، روزنامه و مجله از صنایع مهم بخش مرکزي شهرها محسوب می
  ).89-87، 1387شکوئی، (در این بخش وجود دارد ... و  و ادارات دولتی، کارکرد اداري

اشـرافی،  (گیـرد  آمد همه سـاکنان قـرار مـی   ترین محله هر شهر که مورد رفت و بخش مرکزي شهرها فعال
).  28، 1380زادگـان،  عبـاس (، رفع کننده نیازهاي مختلف فرهنگی، بازرگانی و اجتماعی اسـت  )64، 1380

هـا در  اي که مهمترین و برترین فعالیـت هاي خاص هر شهر به عنوان پهنهاین بخش بنا به شرایط و ویژگی
، در کشورهاي پیشـرفته  )12، 1380کاظمیان، (باشد عملکرد شهر میخود جاي داده بیانگر کمیت و کیفیت 

هنري، گذران اوقات فراغت و گردشگري دارد، امـا   -رابطه تنگاتنگی با فضاهاي باز و کارکردهاي فرهنگی
ها و کارکردها با مشکالتی مختلفی روبرو هستند، طـوري کـه   در کشورهاي جهان سوم به علت تعدد نقش

  ). 2، 1388پور احمد، سیف الدینی و نیک پور، (اند را تحت تأثیر قرار دادهروند توسعه شهر 
دالیل جذب جمعیت در مرکز تجاري شهر به واسطه وجود کاربري گوناگون و اصلی و خدمات رسانی در 

بیانگر مراحـل و   C.B.Dشکل و نوع  .باشندباشد، که این دو به یکدیگر وابسته میبخش مرکزي شهر می
بـه صـورت بازارهـاي مربـع محـل       بخش مرکزي شهرها در شهرهاي باسـتانی باشد، یخی شهر میسیر تار
با گذشـت  . بوده است و فروش کاال دیکشاورزان، بازرگانان و مصرف کنندگان به منظور مبادله، خرفعالیت 

                                                
1 .  Central Business Distract 
2. Core area 
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ي ادار يضاف نیو کنترل دولت و همچن یمنابع مال نیمرکز تأمبد و ایمیتوسعه  2هسته اصلی شهرها زمان ،
هاي بازرگـانی و  در بخش مرکزي شهرهاي بزرگ آمریکا و اروپا فعالیت، 1900 هايسال لیدر اوا. شودمی

کسـب و کـار خـرده     يارو تج يادار يفضابه  C.B.D، 20اواسط قرن و در . یابدخرده فروشی شکل می
  .یابدرشد و توسعه میآسمان خراش حرکت کرده و در این مرحله  یفروش
فرهنگـی،   ،دیـ و مراکـز خر  ی، کار، تفـریح مسکونمناطق  از یبی، ترکبخش مرکزي شهرها ریاخ يهاههدر د

-ساعته در زندگی جدید مـی  24به صورت  و ورزشگاه روي، مراکز پیادههاتئاترها، موزه تجاري، سرگرمی،

شـده   لیتبد يشهر تري ازگستردهها در محدوده فعالیتاز  یمنطقه متنوع C.B.D، 21با شروع قرن . باشد
ها و فعالیت نظیر؛ مسکونی، تجاري، سینما، کتابخانه، صنعت نشر مانند یک آهنر طیف وسیعی از کاربريو 

شـامل   داران هیو سـرما  رانی، وکال، مدی، مراکز پزشکی، دولت، مؤسسات مالیها، سرگرمدانشگاهو چاپ، 
 ها در حوزه پارادایم شهرسـازي فاوت میان آنت و یابی و ساماندهی شهريتوجه به مقوله سامان .شده است

تصمیم سازي، تصمیم گیري و اجراء سیسـتماتیک در چـارچوب   . اهمیت فراوان دارد ریزي شهريو برنامه
حـال آن کـه سـاماندهی    . ریزي، سامان دهی شهري را از سامان یابی شهري متمایز مـی سـازد  فرایند برنامه

هـا  دت متاثر از یک مجموعه از نظـام هـا و روابـط حـاکم بـر آن     شهري و سامان یابی شهري، هر دو به ش
، 1379صـالحی،  (باشـد  میهاي اثرگذار، نقد روابط موجود تاکید بر ساماندهی شهري، بررسی نظام. هستند

ها و در ساماندهی منظور حفظ و نگهداري بافت موجود با حداقل هزینه و کمترین تخریب، ناموزونی). 88
کالبـدي بـا دو هـدف اصـلی بهینـه کـردن        -ساماندهی فضایی). 3، 1376اطهاري، (ست نارسایی موجود ا

در واقـع  ). 35، 1386زاده، ابـراهیم (پـذیرد  ها صورت میکارکردها و فعالیت ها و همچنین ساماندهیمکان
انتظـام  ، دخالت آگاهانه و ارادي براي سازمند کردن رابطه بین انسان، فعالیت و فضـا بـه منظـور    ساماندهی

بـه   3مرکـز شـهرها  بنابراین؛ . باشددر جهت توسعه پایدار می) 19، 1375حبیبی، (امور در سطوح گوناگون 
هـاي شـهر و همچنـین    هـا و فعالیـت  واسطه نقش و عملکردشان در بافت، سیما و فرآیند توسـعه کـاربري  

کلی شهر تأثیر مسـتقیم دارد  شبکه گذرگاهی و معابر از یک سو به دلیل این که در بافت  اهمیت ساماندهی
، 1384قرخلو و عزیز آسـیایی،  (نمایند و از سویی کم و کیف دسترسی به سایر خدمات را نیز مشخص می

  .رسدبخش مرکزي شهر ضروري به نظر می ، بررسی و ساماندهی)137

                                                
 
3 . City Center  
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  مبانی نظري
واي اصـلی آن بـر ایجـاد    محتـ  و آید هاي اساسی توسعه پایدار به حساب می مولفه دهی مکان یکی ازنساما

 ابعاد کالبدي و زیست محیطی است و بر پـذیرش مسـئولیت در مقابـل    ،ابعاد اقتصادي توسعه تعادل میان

 امروزه مفهوم فضـاي شـهري و   ).137، 1384وزین، ( باشد هاي آینده استوار می هاي نسل نیازها و خواسته

ابعـاد   و اجتمـاعی تغییـر کیفـی یافتـه    -اديهاي شهري هم از نظر طبیعی و کالبدي و هـم نظـر اقتصـ   مکان
در واقـع سیسـتم کالبـدي    . تدهی مکان را بسیار متنوع و غنی ساخته اسنریزي کاربري زمین و ساما برنامه

آیـد و اسـتفاده از    به حساب می شهر و فضاي شهري منبع عمومی حیات و ثروت همگانی و کاالي عمومی
 دآینده تحت مدیریت دقیق و سنجیده قـرار گیـر   ر زمان حال وتواند در جهت تامین منافع عمومی د آن می

  ).5، 1388شیرانی، (
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توسعه عمودي بخش مرکزي شهرها بر اسـاس مکتـب شـیکاگو    

در فاصـله دو جنـگ جهـانی اول و دوم مکتـب مدرنیسـم      ). 12، 1375صـدوقیانزاده،  (پـذیرد  صورت مـی 
تفکیک فضایی عملکردهاي شـهري را محـور   ... متأثر از نظریات تونی گارنیه، لوکوربوزیه،) کارکرد گرایی(

و به عنوان ابـزاري بـراي سـاماندهی    ) 87، 1382پورمحمدي و قربانی، (اند اصلی ساماندهی شهري دانسته
و  هاي مختلف شهري جهـت افـزایش کـارایی و جلـوگیري از بـروز نابسـامانی      کارکردي فعالیت -کالبدي

  ).38، 1379مهدیزاده، (اند آشفتگی در نظام کالبدي شهر ذکر نموده
طـی  ... دیدگاه نظریه پردازان مکتب آمایش انسانی از جمله کوین لینچ، پاتریک گـدس، لـوئیس مـامفورد،    

،  با اشاره به تراکم مطلوب بر محور قرار دادن انسان و روابط اجتماعی در فرآینـد  )1854-1932(هاي سال
مامفورد بر محدود کردن تراکم جمعیت شهر جهت بهبـود روابـط اجتمـاعی و    . ورزندریزي تاکید میامهبرن

  .نمائیدهاي پراکنده و کاهش تراکم بخش مرکزي اشاره میسازماندهی حومه
مبتنی بر سـازماندهی بخشـی   ... نظریات اندیشمندان مکتب پست مدرنیسم از جمله چارلز جنکس، گرگن،

ها، تشویق حرکت پیاده، کنترل نسبی خوردوها، بها دادن به تداوم تـاریخی  بر اختالط کاربري شهر با تأکید
دیـدگاه توسـعه پایـدار شـهري از     . گرا اسـتوار بـوده اسـت   گرا و آیندهشهري بر دو دیدگاه تاریخی فرهنگ

نمائید أکید میبا ایده تراکم شهري و شهر فشرده در ساماندهی شهري ت 1996در سال » 2اسکان «کنفرانس 
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پورمحمـدي و  (سـازد  و با پذیرفتن تحول عناصر فرم کالبدي شهر، زمینه پایداري بیشـتر آن را فـراهم مـی   
  ).88، 1382قربانی، 

روند به رشد سریع جمعیت شهرها و شهرنشینی به همراه افزایش تراکم جمعیتـی شـهري، رشـد فیزیکـی     
رش ساخت و سـازهاي نامتناسـب شـهري موجـب     سریع و ناهنجار سکونتگاههاي شهري و همچنین گست

بخش مرکزي شهرها به مثابه قلب، موتور توسعه و هویـت   .زیان بیشتر به بخش مرکزي شهرها شده است
باشد، بنابراین توجه عمیق علمی به مسـائل و مشـکالت بخـش مرکـزي شـهرها امـري       تاریخی شهرها می

  .ضروري و مهم است
هاجرت به شهر زابل پیامدهاي مختلفی در پی خواهد داشت، کـه بـر   افزایش نرخ طبیعی رشد جمعیت و م

تـوان در سـایر نقـاط ایـران و     این وضعیت را می. گذاردمرکزي تأثیر مضاعفی می بخشمسائل و مشکالت 
تجلی گاه تظاهرات اجتمـاعی و  شهر را  ،آمل شهردر دنیا مشاهده نمود به طوري که پور احمد و همکاران 

مقاله با تبیین جایگاه مرکز شـهر در حیـات شـهري    دانسته و در این ري و اقتصادي شهر محل تعامالت ادا
به این معنی که ابتدا با تعیین مرز بخـش مرکـزي،   . هاي موجود در آن پرداخته استآمل، به تحلیل کاربري

و نقش، توزیع  هاي این فضاي شهري پرداخته و سپس از نظر فشردگی، تنوع،به شناسایی برخی از ویژگی
در پایـان، بـه   . جایگاه هر کدام از کاربري هاي بخش مرکزي را در ارتباط با کل شهر بررسـی کـرده اسـت   

پور احمـد، سـیف الـدینی و نیـک     ( راهکارهایی که در جهت پویایی این نقطه ثقل شهري اشاره شده است
  ). 1، 1388پور، 

، "ریزي و سـاماندهی محلـه شـنبه بـازار انزلـی     برنامه"کمانگیر در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان 
بحـث تقویـت   . باشـد وجود محالت با عملکردهاي خاص آن، از خصوصیات بـارز شـهرهاي ایرانـی مـی    

. ریـران شـهري قـرار گرفتـه اسـت     محالت به عنوان یک واحد فضایی در ساختار شهري مـد نظـر برنامـه   
دسترسـی بـه بـازار و موقعیـت فضـاهاي      هاي قدیمی تحت تـأثیر نحـوه   خصوصیات فضاي کالبدي محله

هاي دسترسی درون محله، نبودن زمـین خـالی   کم عرض بودن شبکه. عمومی و خصوصی قرار داشته است
در داخل بافت جهت رزرو فضاهاي مورد نیاز در آینده، کمبود فضاهاي فرهنگی، ورزشی و فضاهاي سبز، 

زار انزلی بـه عنـوان جزئـی از محلـه و شـهر از      وجود کارگاههاي مزاحم در داخل محله، مشکالت شنبه با
  ).2، 1380کمانگیر، (دهد مسائل و مشکالت محله مورد مطالعه قرار می
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هـاي شـهري و گسـترش سـکونتگاههاي غیـر رسـمی و       ، رشد خودرو بافـت 1380اعتصامی پور در سال 
سایر مـوارد مـرتبط   مشکالت آن مانند کمبود زمین مناسب، رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضاي مسکن و 

کالبدي نامناسـب و سـاخت و سـاز     -به دنبال داشته است، که شهرك سعدي شهر شیراز با بافت اجتماعی
باشد که به منظور کـاهش  غیر اصولی، تراکم باال، بافت اجتماعی روستایی، کمبود خدمات شهري روبرو می

جهـت بهبـود محـیط کالبـدي و     وضعیت نامطلوب این شهرك  و سـاماندهی آن از مشـارکت سـاکنین در    
  ).1380اعتصامی پور، (اجتماعی بهره گرفته شده است 

دهی فضایی کالبدي شهر گلپایگــــان توسط مولوي،  ضمن هماهنگی چهره کالبدي شهر  پایان نامه سامان
 ها، خدمات هاي مطلوب و توزیع مناسب فضایی سرانه با شرایط محیطی و فرهنگی منطقه به پیشنهاد سرانه

تاسیسات و تجهیزات شهري و جمعیت شهر پرداخته تا بر این اساس کمبودهاي قبلی را جبران و  عمومی ،
ساماندهی فضایی و کالبدي  "پایان نامه ).1379مولوي، (نیازهاي آینده رشد و تحول شهر را برآورده سازد 

ي الزم جهت سـاماندهی  با بررسی وضعیت موجود و گذشته شهر به ارائه راهکارها "شهر مسجد سلیمان 
عوامـل و  "در پایان نامه  1386همچنین فرج کرده در سال ). 1378زلکی، (آن با دیدگاه جغرافیایی پرداخته 

به بررسی عوامل تأثیر گذار بـر   "متغییرهاي مؤثر در تبیین بخش مرکزي شهرهاي میانی مورد مطالعه بوکان
  ). 1386فرج کرده، (بخش مرکزي شهري بوکان پرداخته است 
ارزیابی نقش حمل و نقـل بـر کـاربري اراضـی در     " ايتحت مقالهدر سطح دنیا نیز یانگ و گاکهن ایمرب 

و کریسـتین   (Yang and Gakenheimerb, 2007, 345). 2007در سـال   "بخش مرکزي شهرهاي چین
هـا  نمتـروپلیتن و طـوالنی شـدن آ   به بررسی فرم و کاربري ارضی بخـش مرکـزي نـواحی     2009در سال 

  ).Christian, 2009, 224( پرداخته است
  

  طرح مسأله
مبتنی بر شبکه ) قبل از جنگ جهانی اول(الگوي تک مرکزي  –شهر زابل با یک هسته مرکزي شهر متمرکز 

با ) مرکز  اشتغال، خرید و تفریح(و منطقه  4هاي مربع مانند، به عنوان مرکز خرید شهريشطرنجی و مدول
و تـراکم  ) مصـلی المهـدي  (، فرهنگـی  )بانک، پسـت، مخـابرات  (ت دولتی و تجاري اي از مؤسسامجموعه

                                                
4. Downtown  
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ها ناحیه مرکزي شهر به علت همگرایی سازمان. باشدمی) تاکسی –خطوط اتوبوسرانی (شبکه حمل و نقل 
بر این اساس، طبـق مـوارد فـوق و بـا     . ، باالترین حجم آمدوشد دارد5گره -در ارائه خدمات، بازار و راهها

بررسـی و  لـزوم  زابـل،   مرکـزي شـهر   بخـش ه به تعداد سفرهاي روزانه از سطح منطقـه سیسـتان بـه    توج
رشد و توسعه سریع شهر زابل در طی چنـد دهـه    .چندان نموده است ساماندهی این قسمت از شهر را دو

ین اخیر با روند رشد جمعیت و افزایش تعداد سفر به بخش مرکزي شهر زابل هماهنگ بـوده اسـت، بنـابرا   
به تبع آن مسائل و مشکالتی در بخش مرکزي شهر زابل ایجاد شده است، این مسائل نیاز به تحقیقی علمی 
و با رویکردي تخصصی به موضوع دارد، تحقیق حاضـر در صـدد بررسـی و سـاماندهی وضـعیت بخـش       

اهنگی و عواملی چـون عـدم همـ   . باشدمرکزي شهر زابل است، که ناشی از عوامل و معیارهاي مختلفی می
: ریزي کـاربري زمـین شـهري، باعـث ایجـاد مشـکالتی از قبیـل       ها با معیارها و اصول برنامهتطبیق کاربري

   .ترافیک و ازدحام جمعیت به ویژه در روزهاي کاري شده است
-به دلیل مسائل و مشکالت بافت مرکزي شهر زابل نظیر تداخل سواره و پیاده با توجه به عرض کـم پیـاده  

امـام خمینـی و    رفـوژ و فضـاي سـبز در خیابـان     -ها با در نظر گرفتن نبودن میـدان، بلـوار  یابانها و خرو
هزار نفر مشتري و شاغل بـه بخـش مرکـزي شـهري،  تـداخل مـداوم        5فردوسی؛ ورود روزانه نزدیک به 

ب در بـازار  هـا، نبـود مبلمـان مناسـ    ها با حرکت انبوه پیادههاي بارگیري و بار اندازي عمده فروشیفعالیت
ها، غیر مسـکونی شـدن بخـش مرکـزي شـهر و کـاهش سـر        هاي تجاري در بر خیابانشهر، اشباع کاربري

ها در معـابر بـازار بـا    ، مشکالت حرکت پیاده)زمینه بزهکارههاي اجتماعی(زندگی و جریان طبیعی زندگی 
هـا؛ کهنگـی و   موتورسیکلت ها،تکدي گران، تابلوهاي تبلیغاتی مغازه -هاعناصر مزاحم همچون دستفروش

-که روزبه روز متـراکم و پیچیـده مـی   ) هایک طرفه بودن خیابان(فرسودگی بافت بازار، حجم ترافیک باال 

شود، انجام و بررسی مطالعات در زمینه ساماندهی بخش مرکزي شهر در فرآیند توسعه پایدار شـهر بسـیار   
  .باشدضروري و با اهمیت می

                                                
5. Node 
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  )1389نگارندگان، (  زابلفرایند تعیین محدوده پهنه مرکزي شهر م دیاگرا - 1شکل شماره 

  
  )1389نگارندگان، ( شهر زابل  مدل مفهومی بررسی و ساماندهی بخش مرکزينمودار  -2شکل شماره

  
  سؤاالت و اهداف تحقیق

هدف ساماندهی شهري، سود آور کردن فضاهاي شهري نیسـت، بلکـه تعـادل بخشـی      با بیان این نکته که
  :گرددباشد، سوال تحقیق به صورت زیر مطرح میها میها و متنوع سازي عملکردها و کاربريفعالیت
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  تري در بخش مرکزي شهر زابل ارائه نمود؟ توان وضعیت مطلوبچگونه می -
  :این مقاله با توجه به موضوع تحقیق دو هدف را دنبال می کند

 -عیت بخش مرکزي شهر زابل به منظور ساماندهی فضـایی ارائه پیشنهادات و راهکارهاي متناسب با وض -
  کالبدي و کارکردي آن

محـیط  هاي بخـش مرکـزي شـهر زابـل در جهـت ایجـاد       ایجاد تعادل و سازگاري در تخصیص کاربري -
  مناسب شهري

 
  روش تحقیق

کـاربردي   -یلـی در ابتدا با استفاده از شیوه تحل ،»کاربري -ايتوسعه«با توجه به نوع تحقیق در این پژوهش 
و بازدیـد   هـا مراجعـه بـه سـازمان   اسـنادي،   –ايمطالعات کتابخانهراههاي گوناگون نظیر؛ و با به کارگیري 

وضعیت فعلـی بخـش مرکـزي    ) شناخت(به بررسی به جمع آوري اطالعات پرداخته شده و سپس میدانی 
در جهت پاسخگویی بـه سـؤاالت   بر اساس ادبیات و مبانی نظري و در رابطه با اهمیت موضوع  شهر زابل 

مـورد تجزیـه و    (ArcGIS)سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی     و فرضیات پژوهش و بهره گیري از نرم افزار
هـا و  در مرحله بعد بر اساس نتایج به دسـت آمـده بـه ارائـه راه حـل     . قرار خواهد گرفت) ارزیابی(تحلیل 

  .شودپرداخته می پیشنهادات براي بهبود وضعیت و ساماندهی بخش مرکزي شهر
  

  ي مورد مطالعهموقعیت محدوده
در شمال استان سیستان و و حاشیه کویر به عنوان یکی از شهرهاي استراتژیک مرزي شرق ایران شهر زابل 

 .طـول جغرافیـایی شـرقی واقـع گشـته اسـت       61°29َعرض جغرافیایی شـمالی و در   31°13َبلوچستان در 
هکتار اراضی  1328,8(هکتار  52/2084ب طرح تفصیلی بالغ بر مساحت شهرزابل در داخل محدوده مصو

را در بـر مـی    درصد از وسـعت شهرسـتان   13/0است که  )هکتار اراضی ناخالص شهري 755,7خالص و 
. نفر بـوده اسـت   136956جمعیت شهر زابل برابر با  1385گیرد، بر اساس آخرین سرشماري در آبان سال 

اي وسیع و هموار واقع شده که اطراف آن اراضـی  طح دریا بوده و در جلگهمتر از س 498ارتفارع این شهر 
  ). 3، 1388ساالري سردري و کیانی، و  1385مهندسین مشاور طاش، (مسطح فرا گرفته است 
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مترمربع و  تراکم ناخالص شهر در حـدود   5/144سرانه کل زمین به ازاي هریک از ساکنان شهر در حدود 
سـیماي کلـی فعلـی شـهر زابـل بـا        .باشد نفر در هکتارمی 6/108تراکم خالص شهر نفر در هکتار و  2/69

مرکزیت بافت قدیمی بازار خطی و بافت میانی مناطق مسکونی شعاعی مهاجر نشین دهه چهـل و سیسـتم   
فضـایی مجموعـه شـهر     -باشد و از نظر کالبدياي میهاي فرعی و مناطق حاشیهشبکه شطرنجی با خیابان

د و متجانس دارد، اما باید توجه داشت که منشاء روستایی ساکنان و مسایل و مشکالت مربوط ترکیبی متح
). 16، 1385بـزي،  (مانع شکل گیري بافتی روان و کار آمد در شهر شـده اسـت   ) اراضی خالصه(به اراضی 

یـه سـه و   محلـه، ناح  12محله، ناحیه دو  7ناحیه یک داراي محله بوده که  38ناحیه و  5تقسیمات شهري 
  .)1385مهندسین مشاور طاش، ( محله می باشد 7محله و ناحیه پنج  6چهار هریک 

هـا و مشخصـات آن بـوده اسـت،     تعیین حد و مرز بخش مرکزي شـهر از طریـق روش شناسـایی ویژگـی    
  :هاي اصلی این محدوده در شهر زابل عبارتند ازویژگی

 و مصلی المهدي شهر زابل در این محدوده هاي تجاري عمده و خرده فروشیوجود بازار و کاربري  
  نقطه مشترك روستاي حسین آباد، ارگ و قلعه نصرت آیاد(هسته تاریخی و اولیه شکل گیري شهر(  
 وجود ترافیک روزانه و تراکم عابرین پیاده  
 پـذیرها، مخـابرات، شـهرداري،    هـا، مهمـان  هـا، سـینما، مطـب   بانـک (ها و ادرات دولتی تراکم سازمان

شناسـی پسـت،   اري، دادگاه انقالب اسالمی، آموزش و پرورش، کتابخانه نیمروز، مـوزه سیسـتان  فرماند
  ...)سازمان انتقال خون و 

 نقطه ثقل مرکزي(هاي شهر کننده خیابانجمع( 

 تراکم باالي ساختمانی 
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  ).1389نگارندگان، ( محدوده شهر زابل، محالت شهر و بخش مرکزي آن نقشه  -3شکل شماره          

شـمس و  (یابنـد  شهرها متأثر از نقش و کارکرد اقتصادي و اجتماعی که بر عهده دارند، رشد و توسـعه مـی  
تاریخی شهر ادامه توسعه هسته اولیـه شـهر زابـل در     -بر این اساس بخش مرکزي).  76، 1385گودرزي، 

ه ناحیه سه شهر، شـامل  محدود 25و  24ناحیه دو و محله   18و  17در محله هاي گوناگون است، که سال
) هـاي سـابق  خیابان بیرجندي(و خیابان فردوسی، خیابان فرهنگ و خیابان نیمروز ) ره(خیابان امام خمینی 

و چهار راه شهربانی است کـه از سـمت جنـوب از تقـاطع     ) 41امام خمینی (باشد، که مرکزیت آن بازار می
د و تا  تقاطع خیابان امام خمینی با خیابان شـهدا در  شوخیابان شهید رجائی و خیابان امام خمینی شروع می

سمت شمال ادامه داشته و در سمت غرب در بر گیرنده تقاطع خیابان شهید باقري با خیابـان فردوسـی تـا    
  .فلکه شهرداي ادامه دارد

زابل  شهر مساحت مراحل رشد و جزئیات  -1شمارهجدول   

)هکتار(مساحت کل شهر  شرح  

)وستاي حسین آبادر(هسته اولیه شهر  98/14  

1310رشد شهر تا سال   09/156  
1345رشد شهر تا سال   91/403  
1355رشد شهر تا سال   96/583  
1385رشد شهر تا سال   52/2084  

  .1385، شهرداري زابل: منبع
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  بررسی بخش مرکزي شهر زابل 
اقتصـادي، سیاسـی و     -نقش مکان مرکزي شهر زابل در منطقه سیسـتان و نقطـه ثقـل جمعیتـی، خـدماتی     

ساختار بخش مرکزي شهر زابل  به دلیل تأثیرپذیري از اقتصاد کشاورزي منطقه اجتماعی منطقه و همچنین 
چرا که هسته  اولیـه شـهر   . هاي مربع گونه استسیستان، داراي بافت خاص به صورت شطرنجی و مدول

مجموعـه  (ت آبـاد بـوده اسـت کـه     گیري روستاي حسین آبـاد و نصـر  ، بر اساس شکل1304هاي در سال
هاي کشاورزي و تراکم جمعیت و شـرایط مسـاعد دیگـر بـه روسـتایی واحـد       با استفاده از زمین) روستاها

در نتیجـه  . هاي اجتماعی و اقتصادي روند رشد و توسعه را پیمـوده اسـت  تبدیل و با تحوالت و دگرگونی
ریزي شهري   اهنگ از قبل اندیشیده شده و برنامهشهر و به ویژه بخش تاریخی و مرکزي آن از یک نظام هم

ریزي شهري صـحیح باعـث یکسـري ناهمـاهنگی در بافـت،       صحیح پیروي نکرده است که این عدم برنامه
  .هاي نامتناسب و ناسازگار شده استکالبد، فرم، سیما از لحاظ فشردگی با درجه بسیار باال و تنوع کاربري 

  1385تا  1345هاي جمعیت شهر زابل در سال روند تحول تعداد -2شمارهجدول 
 شرح 1345 1355 1365 1375 1385

 تعداد جمعیت شهر زابل 18806 29404 75105 100887 144250

متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر  45/1 65/4 00/2 76/3 5/2
  زابل

  مرکز آمار ایران: منبع

اي اخیر و همچنین نقـش خـدماتی و مکـان    هتحوالت جمعیتی و اندازه رو به گسترش شهر زابل  در سال
  .باشدمرکزي شهر زابل در منطقه سیستان گویاي اهمیت و جایگاه بخش مرکزي این شهر می

  زابل وضعیت پارامترهاي اصلی جمعیت نواحی شهر  -3شماره جدول
      

  
  
  
  

نفـر در هکتـار و     7/230نفر به ازاي هر هکتار، تراکم خالص مسکونی  5/133تراکم خالص شهري معادل 
بینـی صـورت گرفتـه    بـر اسـاس پـیش   . نفر در هکتار محاسبه گردیده اسـت  3/108تراکم ناخالص شهري 
همچنـین طبـق    ).1385مهندسن مشـاور طـاش،   (نفر خواهد شد  216500به  1395جمعیت شهر در سال 

پارامتر  -ناحیه
  جمعیتی

وسعت ناحیه 
  )هکتار(

تراکم خالص 
  مسکونی

  الصتراکم خ  تراکم نا خالص شهري
  شهري

  9/133  7/88  9/265  48/331  ناحیه یک
  9/104  1/77  7/223  89/457  ناحیه دو
  5/123  31/108  7/230  308  ناحیه سه

  28/33  6/14  7/266  13/711  ناحیه چهار
  13/141  8/76  2/239  276  ناحیه پنج
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ها و سـایر  عابر، کاربريدر خصوص نیازهاي عمرانی، خدماتی، شبکه م) طرح جامع(مطالعات انجام گرفته 
گیري سیستم کالبدي و فضایی شهر زابل دخالت دارند حاکی از آن است که  مواردي که به نحوي در شکل

شبکه معابر، توزیع جمعیت در   ها،پراکندگی و سطوح کاربري  این شهر در زمینه خدمات و تجهیزات شهر،
چرا که این شهر به عنوان مرکز شهرستان عالوه بـر   .برد هایی رنج می از کاستی... نواحی و محالت شهر و 

  ). 1385، شهرداري زابل(جمعیت خود، باید به جمعیت حوزه نفوذ نیز سرویس دهی کند 
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جمعیت 36971 41619 35546 7391 22732

ناحیه یک ناحیه دو ناحیه سه ناحیه چهار ناحیه پنج

  
  )1388نگارندگان، ( 1385گانه  شهر زابل در سال جمعیت نواحی پنچ نمودار -4شکل شماره

  عوامل تأثیرگذار بر بخش مرکزي شهر زابل  -4شمارهجدول 

 اثرات عوامل
ها در بخش مرکزي شهر زابل به عنوان هسته اصلی و اولیه عوامل تاریخی در گسترش، تراکم و تمرکز کاربري عوامل تاریخی

 .پیداش، رشد و توسعه شهر نقش داشته است

هاي اقتصادي و ارزش زمین و سرقفلی واحدهاي تجاريفعالیت عوامل اقتصادي  

)پزشکان(لیت مراکز اداري دولتی و عمومی فعا تراکم اداري و خدماتی  
 تراکم جمعیت در ساعات خاصی از روز، برگزاري مراسمات اجتماعی، تراکم مراکز فرهنگی عوامل اجتماعی

ترافیکی -عوامل حمل و نقل  مرکز جذب و پخش سفرهاي درون شهري 
فضایی -کالبدي  تراکم ساختمانی، بافت قدیمی و الگو و ترکیب کاربري 

ناصر شاخص و نمادین شهرع  حضور عناصري نظیر بازار در بخش مرکزي شهر 
  1388نگارندگان، : منبع

ها و ارائه خدمات ترین ویژگی بخش مرکزي شهر زابل از لحاظ عملکردي نقطه همبستگی خیابانمهم
سیستان منطقه  شهر و بسیار زیادي از مردم جمعیت حضور روزانه شاهدباشد، که می) بازار و ادراي(

با توجه به قدمت  .باشــــد که این امر لــزوم ساماندهی این قسمت از شهر را دوچندان نموده است می
بازار و نقش آن در هویت شهري، خدمات رسانی و دسترسی شهروندان به خدمات روزانه وجود بازار 
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ریزي در مدیریت و برنامه باشد، ولی باید بابراي عرضه کاالهاي ضروري در مرکز شهر اجتناب ناپذیر می
  .مورد نیاز مدیریت شود) هاکاربري(انتخاب نوع کاال و خدمات 

  
  ساماندهی بخش مرکزي شهر زابل

باشد که بخش مرکزي شهر بـه ویـژه بـازار در ایـن فرآینـد      توسعه شهري تحت تأثیر عوامل گوناگونی می
مورد بخـش مرکـزي شـهر مبتنـی بـر نظریـات        ریزي درها و دیدگاههاي برنامهتئوري. باشدبسیار مؤثر می

-ها ساخت شـهرها و طـرح  گرایی، ترقی گرایی، کارکرد گرایی و ساختار گرایی بوده که در تئوري فرهنگ

ها و کارکردهـاي بخـش مرکـزي    کاربري .گرددهاي توسعه شهري در مبحث بخش مرکزي شهر مطرح می
هـاي تجـاري،   ایسه آن با کل شهر مشخص شد کـاربري هاي انجام گرفته و مقشهر زابل با توجه به بررسی

هـا  فرهنگی، اداري و خدماتی در بخش مرکزي به صورت متمرکز و نواري در بر و حاشـیه تقـاطع خیابـان   
. باشـد هـاي شـهر مـی   ها در بخش مرکزي بیش از سـایر قسـمت  اند و فشردگی و تعداد کاربريتوزیع شده

سطح شهر و محوري بودن بخش مرکـزي در حیـات، توسـعه و     ها درهمچنین عدم توزیع مناسب کاربري
کالبـدي شـهر در ادوار گذشـته و     -پویایی شهر حکایت از آن دارد که به رغم گسترش و توسـعه فیزیکـی  

  .آیدها به حساب میشکل گیري شهرهاي جدید در منطقه سیستان، کماکان قطب اصلی فعالیت

  
  بخش مرکزي و سطح شهر زابل ها درپراکنش کاربري نقشه  -5شکل شماره
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عدم ساماندهی در بخش مرکزي و تدوام این روند نامشخص به صورت یک بحران شهري موجب تغییر و 
-ها، نوشتهاي متعدد خدماتی نظیر بانککاربري. شودتحوالت کالبدي و عملکردي این بخش از شهر می

فلکـه   -دادگـاه انقـالب اسـالمی، فرمانـداري     افزار، طال فروشی، رستوران، سینما، مهمانپذیر، بـازار فـرش،  
، مصـلی  )تـراکم زیـاد  (ها هاي نظیر بانکشهرداري و اداره آموزش و پرورش در خیابان فردوسی و کاربري

المهدي شهر، پست، مخابرات، سازمان انتقال خون و غیره در خیابـان امـام خمینـی بـوده و تعـداد زیـادي       
  .باشدها مینکاربري مسکونی در حلقه دوم بر خیابا

 مهمترین مسائل و مشکالت بخش مرکزي شهر زابل  -5شماره جدول

 اثرات مسائل و مشکالت
 فرسودگی، تخریب و کاهش کارآیی بافت تاریخی بخش مرکزي شهر هسته اولیه و تاریخی شهر

 هاو مانعی براي اجراي طرح باال بودن ارزش اقتصادي زمین عوامل اقتصادي

دماتیتراکم اداري و خ  ها براي ساکنین در سطح شهر،در دسترس نبودن کاربري 

  پیامدهاي ترافیکی در محدوده بخش مرکزي شهر
تراکم بسیار باالي (خالی شدن بخش مرکزي از مناطق مسکونی و کاهش امنیت در شب و حس تعلق مکانی  عوامل اجتماعی

می و روحی شهروندانتأثیرات بهم ریختگی بخش مرکزي در سالمت جس -)جمعیت در روز   

ترافیکی -عوامل حمل و نقل مشکل پارکینگ با در نظر گرفتن بافت فشرده و حضور متراکم ضعف دسترسی به فضاي سبز در بخش مرکزي،  
 با ترافیکی باال و عرض خیابان کم -هاي فردوسی و امام خمینیخیابان و روهاعرض کم پیاده -ادارات دولتی

فضایی -کالبدي ، بهم ریختگی سیما و منظر شهر، نبود مبلمان مناسب در )هاي تجاريساختمان(ها یاد جمعیت و کاربريتراکم ز 
 بازار شهر، سیستم دفع نامناسب فاضالب و کمی فضاي سبز

 شلوغی، آلودگی صوتی و هوا در بخش مرکزي شهر عناصر شاخص و نمادین شهر

  1388نگارندگان، : منبع 
 گیري مستقیم در بخش مرکزي شهر زابل، عرض کـم معبـر سـواره رو   نی و اندازهبر اساس بازدیدهاي میدا

 5/3متـري و   8رو خیابان امام خمینی و همچنین عـرض کـم معبـر سـواره رو     متري پیاده 5/3متري و  10
در تراکم بسـیار بـاالي جمعیـت و تمرکـز بـازار      رو خیابان فردوسی تحت تأثیر مدل شطرنجی ومتري پیاده

 -بر این اسـاس؛ تـراکم زیـاد جمعیـت    . باشدي شهر گویاي مسائل و مشکالت گوناگون آن میبخش مرکز
رو مناسب و متناسب بـا تعـداد جمعیـت در    حضور جمعیت روزانه باال و نبود میدان، مبلمان و عرض پیاده

، )یهاي محلفروش مرغ(و مشاغل کاذب دستفروشان این که فعالیت الوه بر ع -بخش مرکزي شهر و بازار
و بـا   اندروها را نیز اشغال نمودهپیادهمرکزي شهر  بخشها در دو خیابان تابلوهاي تبلیغاتی و موتورسیکلت

در بخـش  ) هـزار تومـان   350000هر متر مربـع بـیش از   (توجه به استفاده باال از زمین و افزایش قیمت آن 
نقـش جدیـد   ترافیـک و  رین و مرکزي شهر، افزایش مهاجرت و فشار به بخش مرکزي شهر، مشکالت عاب

  .باشدهاي اخیر رو به گسترش میدر سالبخش مرکزي مسائل و مشکالت » دانشگاهی«شهر 
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هـاي متمـادي بـا    اي در زمانبه صورت مرحلهراهبرد سیستمی ساماندهی بخش مرکزي شهر زابل براساس 
  .رت بپذیردهاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بایستی صورطراحی و اجراي برنامه

  مدیریت میزان (محدودیت رشد بخش مرکزي شهر و اجراي طرح محدودیت تردد مرحله اول
  هاي دیگر شهر و تشویق توسعه در محله) هاي مسکونی، تجاريرشد و توسعه کاربري

 و منطقه به صورت ) محالت خارج از بخش مرکزي(ها در سطح شهر مرحله دوم توزیع کاربري
بق با نیاز و خواست ساکنین در جهت توسعه شهرها و روستاهاي منطقه اصولی و منطقی مطا

سیستان به مرور زمان در جهت کاهش میزان مسافرت و سفرهاي روازنه از مناطق شهري و 
 روستایی منطقه سیستان به بخش مرکزي 

 خمینیفردوسی و امام (ها و ایجاد بلوار در دو خیابان مورد نظر و در مرحله سوم تعریض خیابان (
 .باشدو گسترش فضاي سبز و مبلمان در بخش مرکزي شهر زابل می

ایده کلی درباره ساماندهی بخش مرکزي شهر زابل، ایجاد بلوار در خیابان امام خمینـی و خیابـان فردوسـی    
ریزي، تخصیص بودجه جهت پرداخت غرامت به مـالکین و سـاخت  و   باشد، که در این جهت با برنامهمی

و  منطقه جدیـد  ) خیابان شهید باقري، مطهري، طالقانی(هاي به حاشیه بیرونی بخش مرکزي بريانتقال کار
ادارات دولتی  -هاگیري از مشارکت مردم و سازمانشهر با بهرهشرق غرب و جنوبهاي تجاري در کاربري

جهـت انتقـال و    ریزي کاربري زمین شـهري طبق معیارها و اصول برنامهیابی بهینه فضاها و مکان) اصناف(
-اي در دو خیابان این بخـش شـهر مـی   هاي تجاري، مسکونی و دولتی به صورت مرحلهعقب نشینی مکان

هاي و جراحی کالبدي بخش مرکزي شهر بایسـتی بـدون آسـیب رسـاندن بـه بافـت       تعریض خیابان .باشد
م خمینی بـه ترتیـب در   تاریخی و بازار صورت بگیرد، بدین گونه که تعریض خیابان فردوسی و خیابان اما

  .سمت شمال و غرب صورت بپذیرد
و ایـن  ) هاحضور متمرکز بانک(نقش و اثرات ادارات دولتی در روند توسعه بخش مرکزي شهر  با توجه به

که بسیاري از رفت و آمدها به این بخش ناشی از وجود کـاربري اداري و تجـاري در ایـن فضـاي شـهري      
نظـام  (ها در سطح شهر توزیـع  ها بر اساس الگوي پراکنش متعادل کاربريباشد بایستی این نوع کاربريمی

گردد و توسعه شهرهاي کوچـک و روسـتاهاي منطقـه صـورت بپـذیرد و      ) هاتوزیع اصولی و منطقی بانک
هـا در  بندي کـاربري بنابراین، تغییر منطقه. هاي مرتبط با زندگی روستاي به روستاها انتقال داده شودفعالیت

به ویژه بخـش   »هامنطقه بندي چند عملکردي به صورت ترکیبی از کاربري«هر زابل بدین گونه که سطح ش
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ناحیـه   35و  32محلـه  هاي شهر و جابجایی آن بـه  آن در بر خیاباناي اي و خوشهزنجیرهتجاري و توزیع 
و و اثـرات آن در کـاهش مسـائل و مشـکالت بخـش مرکـزي شـهري         پنج مطابق طرح جامع شـهر زابـل  

غـرب و  بـه بخـش   ) هـا نظیر مرکز توزیع عمـده فروشـی  (هاي ناسازگار و فاقد مطلوبیت کاربريجابجایی 
شهر در جهت شکل گیري فضاهاي عمومی زنده و فعال در بخش مرکـزي شـهري پیشـنهاد     جنوب شرقی

همچنین  با در نظر گرفتن نقش و اهمیت حمل و نقـل درون شـهري و بـرون شـهري در رونـد      . گرددمی
  .باشدساماندهی این بخش توسعه حمل و نقل عمومی ضروري می
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  نتیجه گیري
باشـد و  بخش مرکزي به عنوان خاستگاه شهرها، نشانگر هویت، مراحل رشد و توسعه تاریخی شهرها مـی 

بـاطی  تعامالت اجتمـاعی و تالقـی راههـاي ارت   فرهنگی، هاي تجاري، اداري، محل تمرکز و تجمیع فعالیت
و چندین شهر کوچک به صورت یک  شبکه چند ) زابل(منطقه سیستان از یک شهر مسلط . شودقلمداد می

بخـش  بر این اساس؛  .باشدیی منطقه منطبق بر همین الگو میفضا ینیشهرنشضعلی تشکیل شده است، که 
، قـه سیسـتان  نقـش شـهر زابـل در شـبکه شـهري منط     مرکزي شهر زابل تحت تأثیر عوامل گوناگونی نظیر 

هـا بـا   مهـاجرت و افـزایش تـراکم کـاربري     -افـزایش جمعیـت  ، اي متمرکزتک هستهساختار شطرنجی و 
حمل و نقـل  ، اجتماعی، خدماتی-اداري ، هاي اقتصاديتمرکز و رشد نامتناسب کاربريمشکالت همچون 

ش مرکـزي و بـه   تدوام این روند نامشـخص و عـدم سـاماندهی در بخـ     .باشدروبرو می فضایی -و کالبدي
بر ایـن  . شودصورت یک بحران شهري موجب تغییر و تحوالت کالبدي و عملکردي این بخش از شهر می

کالبـدي و کـارکردي و همچنـین     -ارائه راهکارهاي متناسب به منظور ساماندهی فضـایی اساس؛ در جهت 
محیط مناسـب  جـاد هاي بخش مرکزي شهر زابل در جهـت ای ایجاد تعادل و سازگاري در تخصیص کاربري

  .رسدبخش مرکزي شهر با هدف کاربردي ضروري به نظر می شهري بررسی و ساماندهی
ها، خـدمات   هاي مطلوب و توزیع مناسب فضایی سرانه هماهنگی چهره کالبدي بخش مرکزي شهر با سرانه

شد و تحـول  تاسیسات و تجهیزات شهري و جمعیت، کمبودهاي قبلی را جبران و نیازهاي آینده ر عمومی، 
ها و هـم  مکان -ها وفضاهافعالیت -هاسازد، که این امر هم از نظر انتخاب کاربريشهر زابل را برآورده می

ساماندهی بخش مرکـزي شـهر    .از نظر معیارها و ضوابط شهري در توسعه فضایی شهر اهمیت زیادي دارد
باشد کـه بـا دخـالتی اصـولی،     این محدوده میها در ، کارکردها و فعالیتهازابل با هدف کاربرد بهینه مکان

-منطقی و آگاهانه براي سازمند کردن رابطه بین انسان، فعالیت و فضا در جهت توسعه پایـدار شـهري مـی   

  .باشد
محدوده ناحیه سه شـهر، شـامل خیابـان     25و  24ناحیه دو و محله   18و  17در محله بخش مرکزي شهر 

امـام  (باشد، که مرکزیـت آن بـازار   خیابان فرهنگ و خیابان نیمروز می و خیابان فردوسی،) ره(امام خمینی 
ترین مسائل و مشکالت آن در زمینه تاریخی، اقتصـادي، ادراي  مهم. و چهار راه شهربانی است) 41خمینی 

هـاي متعـدد و نامتناسـب، تـراکم     وجود کاربري. باشدو خدماتی، حمل و نقل، کالبدي و عناصر نمادین می
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رو در خیابان فردوسی و خیابان امام خمینـی موجـب شـده    عیت، عرض کم معبر سواره رو و پیادهزیاد جم
، عدم توزیـع  باشد، که در بهم ریختگی منظر و سیماي شهرهاي اخیر رو به گسترش این مشکالت در سال

بـوده   سالمت جسمی و روحی شهروندان تـأثیر گـذار  ها، دسترسی به خدمات و امکانات، متناسب کاربري
  .است

-ها توزیع شـده ها بخش مرکزي شهر زابل به صورت متمرکز و نواري در بر و حاشیه تقاطع خیابانکاربري

در این مطالعه با . باشدهاي شهر میها در بخش مرکزي بیش از سایر قسمتاند و فشردگی و تعداد کاربري
خـش مرکـزي شـهر زابـل در مقیـاس      به بررسی و ساماندهی ب) نگاه سیستمی(رویکردي یکپارچه و جامع 

هاي کوتاه مدت، میـان مـدت و   هاي متمادي با طراحی و اجراي برنامهاي در زمانبه صورت مرحلهفضایی 
ها در سطح شهر و منطقـه در جهـت   توزیع کاربري ،اجراي طرح محدودیت ترددبلند مدت در سه مرحله 

هـا و ایجـاد بلـوار در دو خیابـان     ض خیابـان توسعه شهرها و روستاهاي منطقه سیسـتان و همچنـین تعـری   
کـه  . ارائه گردیده است فردوسی و امام خمینی و گسترش فضاي سبز و مبلمان در بخش مرکزي شهر زابل

ایده اصلی درباره ساماندهی بخش مرکزي شهر، ایجاد بلوار در خیابان امام خمینـی و خیابـان فردوسـی بـا     
هاي بـه حاشـیه   غرامت به مالکین و ساخت  و انتقال کاربري ریزي، تخصیص بودجه جهت پرداختبرنامه

غـرب  هاي تجاري در و منطقه جدید کاربري) خیابان شهید باقري، مطهري، طالقانی(بیرونی بخش مرکزي 
یابی بهینه فضاهاي تجاري، مسـکونی و  گیري از مشارکت مردم و ادارات و مکانشهر با بهرهشرق و جنوب

ها و جراحی کالبدي بخش مرکزي شهر بایسـتی بـدون   تعریض خیابان .باشداي میدولتی به صورت مرحله
آسیب رساندن به بافت تاریخی و بازار صورت بگیرد، بدین گونه که تعـریض خیابـان فردوسـی و خیابـان     

  .امام خمینی به ترتیب در سمت شمال و غرب صورت بپذیرد
هـا بـر   سعه بخش مرکزي شهر بایستی این نوع کـاربري نقش و اثرات ادارات دولتی در روند تو با توجه به

ها در سطح شهر توزیع گردد و توسعه شهرهاي کوچک و روستاهاي اساس الگوي پراکنش متعادل کاربري
ها در سطح شهر زابـل بـه ویـژه بخـش تجـاري و      بندي کاربريبنابراین، تغییر منطقه. منطقه صورت بپذیرد

ناحیه پـنج مطـابق    35و  32محله هاي شهر و جابجایی آن به ر بر خیابانآن داي اي و خوشهزنجیرهتوزیع 
-کـاربري و اثرات آن در کاهش مسائل و مشکالت بخش مرکزي شهري و جابجایی طرح جامع شهر زابل 

  . گرددشهر پیشنهاد می غرب و جنوب شرقیهاي ناسازگار و فاقد مطلوبیت به بخش 
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  پیشنهادات
 هااختالط کاربري-هاخش مرکزي شهر با استفاده از ترکیب کاربريکنترل و ساماندهی فضاي ب 

  شهر تک مرکزي به شهر چند (تغییر و تجدید ساختار شهري بر اساس روش تمرکز غیر متمرکز
  ها در مراکز فرعی اي و افزون سازي فعالیتاز طریق تقویت مراکز محله) مرکزي

 هرگونه ساماندهی در این قسمت از شهر نیاز (از طریق همکاري بین بخشی  ریزي مناسببرنامه
به حضور و همکاري بسیـــاري از نهادهاي مسئول سوي شهرداري، نیروي انتظامی، سازمان 

 ). دارد مرکزي شهر بخشبازرگانی و مجامع امور صنفی جهت ساماندهی 

 ها در هتبلیغاتی مغازتابلوهاي معرف ها، تکدي گران، ها، دستفروشموتور سیکلت جمع آوري
 روهاپیاده

 بازار فرش سیستان به بلوار کارگر، دوچرخه سواري، : اصناف خاص همانند – جابجایی بازار
  قصابی، ظروف یکبار مصرف به محالت حاشیه غرب و جنوب شرقی شهر

  مرکزي شهر، حذف زوائد و تابلوهاي عمود بر معابر، رنگ آمیزي  بخشساماندهی دست فروشان
  لکه گیري آسفالت سازي آن وروها و زیباساماندهی پیاده دیس شهداء،تننصب ها و المان

 تالش در جهت توسعه و تحقق اهداف شهر الکترونیکی و شهرداري االکترونیکی 

 هاي توزیع و پخش کننده در سطح منطقه به حاشیه شمال غربی و جنوب شرقی انتقال انبار کاال
پراکنش متعادل (روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر هاي تأثیر گذار در يبراي تعادل در کاربر

- هاي سنگین به بخش مرکزي شهر وارد نمیکه در این حالت ماشین) دانشگاه، بیمارستان و بازار

 . شوند

 ها و فعالیت) تجدید فضاهاي ساخته شده(سازي و متراکم کردن مناطق ساخته شده افزون 
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