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 چکیده
نهاد واحدي از سوي شهرها در ایران  ةادارموجود در کنار نوع سیستم اداري کشور باعث شده است تا  يها سازمانتعدد 

ة محدودو همچنین پوشش کامل  یرسان خدماتتسهیل عملکردي و براي ها  صورت نگیرد. از طرفی هریک از این سازمان

که تعدد  کنند یماداري  يبند منطقهاقدام به سازمان باالدست خود  يها دستورالعملتحت مدیریت خود، با استفاده از 

مناطق اداري را در شهرهاي بزرگ  پوشانی همشهري، ة کپارچیمدیریت ة مقولبه  یتوجه یبقوانین موجود در این زمینه و 

در راستاي  يبند منطقهالگوي بهینه  ةشهري و ارائ يبند منطقهمنظور بررسی وضعیت  سبب شده است. پژوهش حاضر به

که با بوده ت یکپارچه شهري ایران در شهر رشت صورت گرفته است. روش انجام این پژوهش، توصیفی تحلیلی مدیری

پنج وضع موجود مناطق اداري تحت نظارت  یبررسآماري و زمین آماري اجرا شده است. نتایج  يها روشاستفاده از 

ها دارد که آزمون  تصادفی و ناهمگن آن يبند منطقهسازمان برق، گاز، آب و فاضالب، مخابرات و شهرداري، نشان از 

فاصله  -پوشان مناطق اداري ها و نیز مساحت هم تعداد تداخل آن -مستقیم بین وسعت مناطق موجودة رابطاسپیرمن وجود 

 ؛نیستند يبند منطقه، مناسب ها سازمانة استفادمورد  يها شاخصشد، .  همچنین مشخص کند یماز مرکز شهر را تأیید 

پیشنهادي برخوردار ة نیبهقبولی در مناطق  بستگی قابل که شاخص پیشنهادي تراکم جمعیت از ضریب خودهم لیدرحا

هستند. همچنین سنجش میزان  تر همگنو  تر متوازنشده از نظر شکل هندسی و جمعیت تحت پوشش  است، مناطق ارائه

ون تالقی مرز بین مناطق پیشنهادي است که هشت پوشان بد همة محدود 9تداخل مناطق اداري پیشنهادي نشان از وجود 

 هستند.منطبق فوق، بر مناطق پیشنهادي شرکت مخابرات  يها محدودهمورد از 

 

 ، رشتبهینه يبند منطقهبندي اداري،  منطقهآمار فضایی، کلیدي:  هاي هواژ
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 مقدمه

( 711: 7911ن، پس از سلطنت ناپلئون )طاهری، شهرها در بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله ایراة ادارمدیریت و 

به مدیریت  یتوجه بی مسبب این امر. شوند یممربوط اداره  یها وزارتخانه کمک بهو  یزیر یپهای مرکزی  دولت لهیوس به

 ( و واگذاری خدماتی از جمله آب و فاضالب، برق،0: 7916شهری، وابستگی به حکومت مرکزی )عزیزی و همکاران، ة کپارچی

این شیوه از مدیریت  .است شده (731: 7931وابسته به حکومت مرکزی )کاظمیان و سعیدی رضوانی،  یها سازمانگاز به 

اداری شهرها نیز تأثیرگذار است  یبند منطقهاقتصادی کشور و با توجه به اقتضای زمان در شهری به همراه ساختارهای سیاسی 

هماهنگی بین سازمانی، کارایی و ناشهرها مواجه باشیم.  در رسان خدماتهای  نسازمامناطق اداری تعدد  با شود سبب میکه 

 نوع این . شایدبرد یم سؤالشدت زیر  آن را بهة توسعامور شهر و ة ادارشده برای  اثربخشی مجموعه اقدامات و منابع صرف

 یبند منطقه با ارتباط در اما ،نیست گونه این شههمی البته که ،باشد برخوردار الزم کارایی از سازمان همان ارتباط در یبند منطقه

 یکدیگر فعالیت با متضاد موارد از بسیاری در و موازی های فعالیت آنة جینت که انجامد یم شهر در ییها یآشفتگ به ها هادار سایر

 بعد در. انجامد یم اجتماعی و اقتصادی بعد در مشکالت بروز و عمرانی یها پروژه یندافر شدن طوالنی به امر این. است

 انسانی، عوامل بیکارماندن تأخیر، از ناشی نبردن نفع شده، تمام هزینه افزایش محدود، منابع اتالف به توان یم اقتصادی

 به یاعتماد یب و اجتماعی نارضایتی به اجتماعی بعد در و غیره و سرمایه هبازد کاهش تورمی، اثرات تجهیزات، و آالت ماشین

 شهر، برای بسیاری یها نهیهز درمجموع که( 99-96: 7930 توکلی،) کرد اشاره دولت اعتبار کاهش و اناستمداریس تیکفا

و برای  شود یمتعادل قدرت در علوم شهری محسوب  ،یبند منطقهیند افرکه  درحالی ؛آورد یم بار به شهری مدیران و شهروندان

روان و کارآمد باشد و کمترین تنش و بیشترین قه باید هر منط، (Chandler and Dale, 2001: 18)حفظ تعادل سیستم 

  (.91: 7919همکاران،  و پور یاحمد) وجود آورد هجوار ب ه و بین مناطق هممشارکت و همکاری متقابل را درون منطق

ی دستیابی رو تالش برا از این ؛برخوردار است یا ژهیودر چنین شرایطی، هماهنگی و روابط بین سازمانی از اهمیت و جایگاه 

راهگشا باشد  تواند یماست که  ترین راهبردهای حل بسیاری از مشکالت شهری شهری یکی از مهم ةبه مدیریت یکپارچ

(Ioan-France et al., 2015; Chakrabarty, 2001; McGill, 1994 و ) ایفای آن نیز مستلزم سطح متناسبی از

و اجرا در سطح محلی )الله پور  یزیر برنامه، یریگ میتصم، یگذار استیسمدیریتی و اختیارات کافی برای  -تمرکززدایی سیاسی

( با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی کشورهاست که درصورت اجرانشدن یا نبود 91: 7917و همکاران، 

اداری  یها یناهماهنگاز حجم  تواند یمشهری، توجه به هماهنگی مکانی در مناطق اداری شهرها، ة کپارچی قوانین مدیریت

 زیرساختی نیازهای تأمین و شهر سیستم تعادل در اداری مناطق اهمیت به توجه بکاهد. در راستای دستیابی به این مهم و با

طور معمول  پیوسته که به هم هفضایی و بة مجموعایجاد »مناطق موجود شهر از طریق  یساز نهیبهشهروندان، ة ندیآ و حال

کالبدی مناطق  یساز نهیبهرو  از این(؛ Guo, 2008: 801) رسد یمنظر  ضروری به« باشندیژگی مشابه در منطقه دارای یک و

 خواهد شد. منتج امور شهر ة اداربهتر خدمات به شهروندان، افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات صرف شده در ة ارائاداری، به 

در شهرها انجام  یبند منطقهمتنوع  یها نقشمختلفی در ارتباط با  یها شپژوهتاکنون شده،  انجام یها یبررسبا توجه به 

توان به  میها  آن ةپرداختند. از جمل یبند منطقهمتفاوت به بررسی وضعیت انواع  یها دگاهیدشده است که هریک با توجه به 

  موارد زیر اشاره کرد:



 995   رانیدر ا نهیبه يشهر يبند منطقه يارائة الگوزاده و همکاران:  آقایی

 ها آنتاریخ اقتصاد شهرهای آمریکا استفاده کردند.  ینژاد کبندی و مقررات آن در تفکی از منطقه (،1617)و همکاران 7شرزر

که  یزمان یحت ؛دانند یم یاراض یمقررات کاربر ةهنگام مطالع یابعاد نژادتأثیر توجه به  را پژوهش خودة جینت نیتر مهم

یق سهام محلی بندی از طر منطقه ةمحدودکنند یها استیس (،1671)1گاالگر .هستند یموردنظر در ظاهر خنث یها استیس

آموز را تأثیرگذار  هر دانش یتحصیل ةاعتبار هزین نیتأمتر بر میزان مالیات دریافتی شهرداری ماساچوست برای  کوچک یها خانه

، 1پیل ةو عوامل اجتماعی مرزهای واحد همسایگی منطق یبا استفاده از الگوریتم درخت (،1677)و همکاران 9دراکلی. داند یم

کیفیت زندگی، مانند  یها شاخصاز کاتالونیا  مناطق اداری دهی  سازمانبرای  (،1661)و همکاران 0رویال .کردند را تعیین 1انتاریو

 1661 یجمهور استیانتخابات ر یها داده بندی منطقه (،1663)1گوو  کردند.استفاده  میزان عبور و مرور شهری و مناطق جاذب

را ارائه  اسیمق بزرگ یها دادهو پیشنهاد استفاده از الگوریتم فوق در  انجام داد REDCAPاز الگوریتم با استفاده  را متحده االتیا

ای جغرافیایی اجتماعی و واحدهبندی  درخت برای منطقهة اندازحداقل از روش ابتکاری  (،1660)و همکاران 3. آسونکائوکرد

از  یبرخو  یطیمح ستیز یها جنبها از حیث رشیکاگو  پوستان اهیسمناطق شهری (، 1661)1نونان. کردنداقتصادی استفاده 

و همکاران به بررسی دو مشکل  (1669)گووکرد. ارزیابی  ی(اصل یها جاده وآهن  ، راهها پارک)مانند  های عمومی زیرساخت

اله، شده در این مق روش پیشنهادی مطرح. دانش جغرافیا پرداختند یها کیتکن نیتر مهمعنوان یکی از  به یبند خوشهاساسی در 

لگوهای فضایی مراتبی فضایی در فضای چندبعدی و استفاده از این فضاهای ترکیبی برای کشف ا سلسله یا خوشهساختن ساختار 

 است. و غیرفضایی 

بندی  تقسیم ةو به بررسی تاریخچ دی را در ایران انجام دادبن تنوع منطقهبارة نخستین پژوهش در(، 7900)پاپلی یزدی

نگاه  نیز با اداره و سازمان پرداخته شد. درنهایت 76اخت. سپس بررسی تعداد نواحی شهر مشهد از  نظر شهرها در ایران پرد

با  (،7911)و همکاران بار سبکفرجی  .شده در شهرهای ایران پرداخت آن با نواحی تعیینة سیمقاپاریس و  یبند هیناحاجمالی به 

را بررسی  ، نواحی همگن از نظر فشردگی فیزیکی در شهر زنجان(AZPفضایی ) یبند خوشه یها روشاستفاده از یکی از 

و تنها یک شاخص، الگوی اولیه را حفظ داشتند  یتصادفورد الگوی توزیع م 71شاخص مورد استفاده،  79. مطابق نتایج از کردند

بوده تفصیلی شهر زنجان  شده در طرح یبند منطقهنواحی  از تر فشردهمناطق همگن،  یبند هیناح. همچنین این نوع بودکرده 

اساس در  دست یافتند. براین Redcapالگوریتم با استفاده از  در تهرانبندی نوینی  به منطقه (7919)رانمحمدپور و همکا .است

اولیه  ةشده بودند، در قالب واحد فضایی پای یآور جمعمختلف  یها سازمانشاخص که از  11ابتدا با استفاده از توزیع نرمال، 

و درنهایت برای ارزیابی همگنی مناطق خروجی الگوریتم، از  Redcap، از الگوریتم یبند منطقه ةارائبرای شدند. سپس  تجمیع

موجود  یبند هیناحاز  مندتر نظامو  تر همگنجدید بسیار  یبند منطقه، دهد یمموران استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان ة آمار

سازمان  71مناطق شهر شیراز را از حیث مشکالت بین سازمانی و مشکالت درونی  (،7933) . فرهودی و همکارانشهر است

                                                                                                                                                                              
1. Shertzer 
2. Gallagher 
3. Drackley 
4. Peel 
5. Ontario     

6. Royuela 
7. Guo 
8. Assuncao 
9. Noonan 
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 پوشانی  هماز نظر عملکردی اما  ،شهرها از نظر کالبدی متفاوت یبند منطقهشد که اگر  یریگ جهینت. درنهایت کردندارزیابی 

 نیز( 7933پیربداقی) .شود میه و زمان جلوگیری و درگیری سازمانی، هدررفتن سرمای یکار دوبارهو  یکار یموازداشته باشند، از 

از سیستم اطالعات  یریگ بهرهعوامل اقتصادی و فرهنگی و با مانند انسانی  یها شاخصبا تلفیقی از عوامل جغرافیایی و 

را ارزیابی بندی در شهر اصفهان  منطقه (،7930)ضرابی و قائدرحمتی. بهینه را در شهر تبریز ارائه داد یبند منطقهجغرافیایی 

، مشخصات جمعیتی و مساحت 7937تا  7991با استفاده از نرخ رشد جمعیت شهر اصفهان از سال  ،. در این پژوهشکردند

مناطق  ةجمعیت مناطق و بودج ةبستگی اسپیرمن، رابط و سپس با استفاده از هم شدهریک از مناطق شهرداری ارزیابی 

  بررسی شد. 7931-7931های  شهرداری بین سال

قاجاریه مرکز مخابرات و بلدیه )شهرداری( در آن تأسیس شد و طی ة دورشهر رشت از نخستین شهرهای ایران است که از 

آن حجم بیشتری از خدمات را به ة جینتشهرهای بزرگ کشور قرار گرفت که در ة زمرهای متمادی با افزایش جمعیت در  سال

مختلف  های هو ادار ها سازمانموجود در بین  یناهماهنگز شهرهای بزرگ ایران، از . این شهر مانند بسیاری ادشهروندان ارائه دا

یا حتی  ، توجه ناکافیزند یمدامن  ها یناهماهنگعواملی که به این  نیتر مهماثرگذار در کالبد شهر مصون نبوده است. یکی از 

به تولید  توان یماین مهم . از جمله مشکالت اساسی استه هو ادار ها سازمانمیان هماهنگ در  یبند منطقهة مقولبه  یتوجه یب

 ةهای واحد، تراکم نیروی انسانی مازاد در این واحدها، توسع های موازی برای انجام فعالیت سفرهای ناخواسته، ایجاد بخش

از نتایج  افزایش میزان نارضایتی شهروندان تر مهمافزایش سفرهای درون شهری و از همه ة واسط به محیطی آلودگی زیست

فضا و مجاورت مناطق  یبند میتقسبا توجه به اینکه (. 17: 7936)رهنما،  اشاره کردمناطق اداری  نبودن هتعدد و یکپارچ بار انیز

رسانی به شهروندان دارد،  نقش مهمی در خدمات (Monmonier, 1973: 245) دستیابی به اهداف اداریبرای شده  تعیین

جای حذف  مورد مطالعه در شهر رشت، به یها سازمان یبند منطقهی و درک شرایط موجود با دیدی کاربردحاضر پژوهش 

، با استفاده رسد یمبندی جدید که اجرای آن در چنین شرایطی بعید به نظر  منطقه ةمورد مطالعه و ارائ یها سازمان یبند منطقه

نوعی از  و در دسترس سیستم اطالعات جغرافیایی، به موجود یها روشدر کنار  یبند خوشه یها تمیالگوراز یکی از جدیدترین 

های مورد مطالعه )برق، گاز، آب و فاضالب، مخابرات و  سازمانمیان های موجود در  که در آن تنش فتدست یا یبند منطقه

ررسی دنبال ب به ،. در این راستاشود میها ایجاد  آنمیان های بیشتری  رسد و هماهنگی میشهرداری( به حداقل ممکن 

انجام برای در پنج سازمان درگیر مسائل عمرانی و مدیریتی شهر رشت، شناسایی بهترین گزینه  یبند منطقهموجود  یها شاخص

 ایجاد هماهنگی مکانی در مناطق اداری بوده است. برای های فوق،  و در عین حال تعیین اولویت سازمان یبند منطقه

 

 مبانی نظري

است. این امر، موجب  داشته فراوانیاخیر دگرگونی و رشد ة دهتقسیمات سیاسی کشور، در دو ین همچنسیستم اداری و  و نظام

شهر و ارائه ة ادار برای ها سازمان ی ازمختلفرشد بروکراسی و تشکیل انواع  اصطالح بهافزایش روزافزون کارکنان دولت و 

میان تعادل  یازمندخدمات مطلوب در شهرها، ن ةارائها،  نها و تعدد آ با رشد سازمان .(711: 7911)نظریان،  استشده خدمات 

باشند. اجزای روزافزون و مسائل و مشکالت شهرها  یازهاین یپاسخگو ی،شهر های یرسیستمز یقطر ینست تا از ااین اجزا

تر  ک نظام بزرگیعنی هر نظام با توجه به جایگاه خود، جزئی از ی ؛درک است قابل مراتب سلسلهعنوان سیستم، در یک  شهر به
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تر خواهد بود. افزون بر این، هر جزء یک نظام، نظام  خود جزئی از نظامی بزرگة نوبتر نیز به  که آن نظام بزرگ دیآ یمشمار  به

بنابراین هر سازمان و اداره  ؛(71: 7917)سعیدی، است  تر و کلیت آن نظام، نظام فرعی بزرگ دیآ یمحساب  فرعی آن به

. مناطق شهری نیز کند یمستم از کل شهر و همچنین یک کل برای مناطق تحت پوشش خود عمل صورت یک زیرسی به

منطقه سیستمی  اساس، براین. کنند یمنواحی و مراکز اداری عمل  برایعنوان زیرسیستم در کل شهر و سیستم باالدست  به

جلوگیری  ها ینظم یبکه از ورود  ابدی یمری را منطقه حالت فیلت ؛ بنابرایناست که در آن نظم از حالتی فعال برخوردار است

اداری )خدماتی( طیف وسیعی از نیازهای زیربنایی و روبنایی  یبند منطقه(. در این میان 11: 7937)ربانی و وحیدا،  کند یم

ی مانند تأسیسات روبنایة کنند . بخشی از این خدمات تأمینکند یمجغرافیایی شهرهای بزرگ را تأمین ة حوزشهروندان در 

 و  آبمانند و برخی دیگر تأسیسات و خدمات زیربنایی  ها یشهردارهستند که توسط غیره زباله و  یآور جمعآسفالت معابر، 

 .کنند میتأمین ها را  آنخدماتی در شهرها  یها شرکتکه سایر شود  انجام میغیره تلفن و  ،، برق، گازفاضالب

 

 
 مناطق اداري شهريبندي بهینه  . مدل مفهومی منطقه0شکل 

 

ها، ایجاد سیستم  تأمین نیازهای مدنی شهروندان، بهبود عملکرد آنای رباین مناطق میان لزوم هماهنگی و یکپارچگی 

شهری، مدیریت استراتژیک و  یشناس ، وحدت در عین کثرت، بومییگرا نومنطقه یها دگاهیدبراساس متعادل و سالم شهری 

بررسی  مختلف قابل یها جنبهمناطق از میان ها هماهنگی  کمک آن هناپذیر است که ب جتنابشهری ضرورتی اة کپارچیمدیریت 

باشد(  یالملل نیباز سطح درون کشوری تا سطح  تواند یممشخص )مقیاس آن ة منطقشناسایی یک  نبال د بهاساس  است. براین

به مشکالتی است که از  گویی  پاسخ( برای یطیمح ستیزبا اهداف گوناگون )شامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و 

 یها گونهشهری در بررسی  یشناس بوم (301: 7919)صرافی و نجاتی،  طیفی از عوامل محلی، ملی و فراملی برآمده است
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و ساختار درونی  ییفضا  سازماناست که به بررسی  یشناخت جامعهبخشی از مطالعات جغرافیایی و » مشترک در مناطق شهری

 در بهبود موقعیت سازمان یبخش انتظامو  ینگر ندهیآمدیریت استراتژیک با  ؛(711: 7931)سعیدی،  «پردازد یمشهری  جوامع

این نظام فضایی از آنچه کردن  فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی برای نظام فضایی شهر، با هدف هرچه بیشتر  نزدیک»

با وجود ، وحدت در عین کثرت (10: 7917)رهنما و صادقی،  «اشد )وضعیت مطلوب()وضعیت موجود( به آنچه باید بوجود دارد 

تر )شهر( را خلق  بزرگة مجموع ،که در ترکیب با اجزای متشابه ردیگ یمها را کل واحدی درنظر  تنوع و کثرت اجزای شهر آن

ای متشکله خود نیست. جزء نیز در مقیاس اجزة مجموعکل مفهومی جدا از اجزا دارد و »طورکلی در این دیدگاه،  به .کنند یم

تر را سبب  بزرگ ة. در عین اینکه در ترکیب با اجزای متشابه و یا متباین، مجموعدهد یمخویش کامل است و وحدت را نشان 

 .(77: 7936)اهری،  «و کل در وحدت خود کثرت را نشانگر است دارد یمدر کثرت خویش وحدت را بیان  ء. جزشود می

و اسدی،  پور برک) کاربرد دارد یزیر برنامهمدیریت و  یها نظامغلبه بر انواع تفرق در برای شهری  ةمدیریت یکپارچدرنهایت 

تا شوند قانونی و نهادی تقویت  یها تیظرفشهری، الزم است ة کپارچیایجاد مدیریت برای البته . (7)شکل  (7931

و  نیتر یضرورقوانین و مقررات متناسب و کارآمد یکی از . کنندهای دخیل در مدیریت شهری، هماهنگ عمل  سازمان

که هرگونه مداخله و اقدام رسمی در سطح شهر و مناطق  طوری به ؛و مدیریت شهری است یزیر برنامهثرترین ابزارهای ؤم

شینی در شهرنة سابق(. 71: 7931و مستندات حقوقی و قانونی است )عسگری و کاظمیان،  ها پشتوانه داشتنمند زشهری نیا

اما  کند، را بیان میمدیریت شهری در ایران ة تجربسوابق شهرنشینی در جهان است که قدمت دانش و  نیتر یطوالنایران از 

تبع آن  گسترش شهرها و بهبا وجود . استمدیریت شهری در کشور مغشوش ة سامانمتأسفانه تصویر وضع موجود 

)با اصالحات(  شهرداری 7991مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب وظایف ة طیحشدن مسائل شهری و گسترش تر دهیچیپ

 . (773: 7916)عزیزی و همکاران،  شود یمعنوان قانون اصلی در شهرداری محسوب  به

بر . مطرح شد 7911سوم توسعه در سال  ةاز فصل هجدهم برنام 790 ةشهری، در ماد ةنخستین قانون مدیریت یکپارچ

، آن گروه از ها یشهردار یها ییتواناشود با توجه به  به دولت اجازه داده می»که  نوان شدهمین اساس در این ماده ع

دهد، براساس پیشنهاد  شهری را که ضروری تشخیص می  ی در رابطه با مدیریتیاجرا یها دستگاههای مربوط به  تصدی

« واگذار کند ها یشهردارربط به  ذی اعتبار  نیمتأمشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع 

تکرار  و  فوقتصویب قانون با وجود (. 7911اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  ةسوم توسع ة)قانون برنام

اجرای بارة در  یداماق هنوز 9ششم توسعهة برنام 99ة ماد و 1پنجم توسعهة برنام 719ة ماد، 7توسعه چهارم  ةبرنام 791ة مادآن در 

 صورت نگرفته است. یشهر  رسان خدمات یها سازمان آن در

                                                                                                                                                                              
به  یربطذ یهمراه با منابع مال یرانوز یأته یبامور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصو در یدولت یها دستگاه یقابل واگذار های یآن دسته از تصد" 7.

 (.7939 ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون) " شود یواگذار م ها یاریو ده ها یشهردار
 یشهر یکپارچههماهنگ و  یریتبه ساختار مناسب و مد یابیمنظور دست به یشهر یریتامع مدبرنامه ج یهمجاز است در طول برنامه نسبت به ته دولت " .1

 یبه بخشها یدولت یها دستگاه های یو تصد یفوظا یواگذار یقاز طر یریتشهرها، تمرکز مد یدارتحقق توسعه پا یکردشهرها، با رو یمدر محدوده و حر
) قانون "آورد عمل به یآنها اقدام قانون یهو اتحاد یهاشهردار یگاهو ارتقاء جا یهاو مقررات شهردار ینقوان یرسانروز و به یبازنگر یها،و شهردار یو تعاون یخصوص

 (. 7931 یران،ا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،برنامه پنجم توسعه اقتصاد
                      اندازه دولتت و حتذف         سازی   ی                 در ساختارها، منطق   ی            بر تحول اساس    ید           کشور با تأک   ی    عموم     های     ینه     در هز    یی  جو            موضوع صرفه    ی،               اصالح نظام ادار   ی     راستا    در " .9

                        در طول برنامه، حداقل به    ی          مدارس دولت   ی       باستثنا   ی     اجرائ   ی  ها                                        کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه     ید،  زا     های     ینه    و هز        یرضرور   و غ   ی    مواز   ی  ها        دستگاه
   ی                             خدمات و مشتارکت بتا بخشتها       ید  خر       یاتی،   عمل   ی      واحدها   ی      واگذار    یق             سال دوم از طر    ان ی                                                  پانزده درصد نسبت به وضع موجود حداقل پنج درصد در پا      یزان م
    ی                                  و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذار  الل   انح    ی،      سازمان   ی          کاهش پستها       یریت،            کاهش سطوح مد         یرضرور، غ   ی          حذف واحدها     ها،   ی     تعاون    یت       با اولو         یردولتی غ

          اقتصادی،       توسعه     ششم        برنامه       قانون  )  " ی    ادار       یعالی    شورا    یب      با تصو   ی               مسکن انقالب اسالم     یاد    و بن        یاریها ه   و د     یها         به شهردار   ی     اجرائ   ی  ها        دستگاه    یف      از وظا   ی   برخ
   (.    7911        ایران،       اسالمی        جمهوری        فرهنگی   و         اجتماعی
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 روش پژوهش

مناطق پنج  یها دادهکاربردی دارد. این پژوهش براساس ة جنبو نتایج آن است تحلیلی، پیمایشی  -پژوهش حاضر توصیفی

مخابرات و شهرداری( با استفاده از روش درگیر در مسائل عمرانی و مدیریتی شهر رشت )برق، گاز، آب و فاضالب،  سازمان

بهینه در شهرها بررسی  یبند منطقهة ارائمنظور  مورد مطالعه، بهة جامع یبند منطقهو سپس معیارهای شده اسنادی گردآوری 

یی رافیااطالعات جغرافیایی شامل وضع موجود مناطق اداری و سایر عوارض جغ یها دادهبه نحوی که ابتدا پایگاه  ؛است  شده

آماری در  یها روشسپس بررسی وضع موجود با استفاده از  ه وایجاد شد ArcGISدر محیط  7مورد نیاز براساس جدول 

 شد. دهآزمو ArcGISزمین آماری در محیط  یها روشو  SPSS افزار نرممحیط 

تعیین  (پوشانی هم یها تمیالگور)از  Intersectابزار با استفاده از مناطق پنج سازمان میان متداخل  یها محدوده ،در ادامه

اد تداخل و موقعیت مناطق در شهر، وسعت مناطق موجود و تعدمیان ة رابطبستگی اسپیرمن  با استفاده از هم شد. همچنین

صورت دو  به مقایسات زوجی ةپرسشنامکمک  بههای مورد مطالعه  در سازمان یبند منطقهاولویت . سپس بررسی شدند ها تداخل

، RedCap با استفاده از الگوریتم ها، درنهایت آنمیانگین هندسی ة محاسبپس از  شد.تعیین  متخصصانر نظو  به دو

موران، ة آمارکمک  بهو پس از آن  بندی اداری نوین و بهینه ارائه و سازمان فضایی شهر، منطقه ArcGISفضایی  یبند خوشه

  .پیشنهادی سنجیده شد یبند منطقههمگنی 

فضایی  یها دادهسازی  ها برای توصیف و مدل و روش ها کیتکناز  یا مجموعهابزارهای آمار فضایی و شامل موران از ة آمار

و با استفاده از چشم و ذهن  ها نقشه ةبا مالحظ میتوان یمکه ما  دهند یماست. در برخی موارد این ابزارها همان کارهایی را انجام 

 یها آمارهاستفاده از  ،است تر دهیچیپها در فضا  زیاد و توزیع یا پراکندگی آن ها داده در مواردی که حجم، اما خود نیز انجام دهیم

 منظور به(. این روش که 70: 7916)عسگری،  زیادی نمایدبه ما در افزایش دقت نتایج و مشاهدات کمک  تواند یمفضایی 

 ر،یاخ یها دههدر ، شود یمی استفاده تاد آمارتتر دربتارة ستطح اعتمتقیدق یتریگ میتصمها و  دادهاز درک بهتر  داشتن

و  یتوان به شاخص جهان یجمله م بسط داده که از ییدر آمار فضا ییدادة فضا یالگوهتا تلیتحل نةیزم در یمختلف یوهایسنار

 توان یمآن  ازکه با استفاده کند  میشاخص استاندارد محاسبه  عنوان بهرا  Z یعددمقدار آماره  نیا .موران اشاره کردمحلی 

؛ فالح Mitchell, 2006; Illian et al., 2008کرد )گیری  را در فضا اندازه ییفضا یها داده ایتمرکز عوارض  ،گیدرجة پراکند

 فرمول کلی شاخص موران به شرح زیر است:(. 7911قالهری و همکاران، 
 

  
 ∑∑        ̅      ̅ 

 ∑     ̅ 
 

 

. ضریب موران بین      ، وزنیا هیناحتعداد واحدهای  i ،n یا هیناحیا نسبی در واحد  یا فاصلهضریب متغیر     ،که در آن

ها  نزدیک باشد، داده 7مثبت اگر مقدار شاخص موران به عدد  یطورکل به(. 0: 7911)کیانی و کاظمی،  متغیر است 7تا  -7

ها  نزدیک باشد، داده 7د منفی اگر مقتدار شتاخص متوران بته عتد و دارندای  خوشه یو الگو ییفضا یبستگ خودهم

فضایی در  یها دادهدرجه پخش یا متمرکزبودن عوارض یا  توان یمبا استفاده از آن » که طوری به هستند؛و پراکنده  گسسته ازهم

 (.73: 7916)عسگری، « کرد یریگ اندازهفضا را 
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REDCAP یبند خوشه یها روشاست که از  یبند منطقهرین الگوریتم جدیدت Single Linkage (SLK) ،Average 

Linkage (ALK) ،Compelete Linkage (ACK)  وWard  آن  یبند میتقسبرای ساخت درخت متصل مکانی و سپس

 (. 76: 7919)محمدپور و همکاران،  کند یمتابع هدف استفاده  یساز نهیبه منظور به

 

 مورد مطالعه ةمحدود

 یها دادهبراساس ، 7916در سال واقع شده است. تعداد ساکنان این شهر  یا جلگه، در محیطی النیگ استان مرکز رشت، شهر

 ینیشهرنش ساله صد چند قدمت از رشت اعالم شده است. نفر 011.111برابر با  7911و در سال نفر  091.171مرکز آمار ایران 

با  یا جانبه همهمرکز شهرستان و استان است، ارتباط  آنکهدلیل  است و به برخوردار یاقتصاد و یاسیس یباال تیاهم از زین و

مختلف های  دورهدیگر شهرهای استان و همچنین شهرهای خارج از استان دارد. شهر رشت که روند صعودی مساحت را در 

 این شهر،ة یاولة هست. است  گرفتهمرکز را به خود از حالت روستا خارج شده و شکل شهری متتدریج  به، است  کردهتجربه 

جاری شهر به ة رودخانعملکردهای تجاری، فرهنگی، صنایع بومی و اداری در حد فاصل دو تاریخی با ة محل 3مشتمل بر 

تجددطلبی و تأثیرپذیری رضاخانی پس از انقالب مشروطیت، شکل گرفت. با کمی تمایل به شرق هکتار  69/117مساحت 

ها در )میدان شهرداری( و ایجاد  تقاطع آنة نقطو شریعتی( و  یالهد علم، سعدی، ینیخم اماماحداث چندین خیابان جدید )سبب 

 7مشروطیت یریگ شکلپس از  و بناهای اداری و حکومتی شد. همچنین این شهر، از نخستین شهرهای ایران است کهها  میدان

  (.1)شکل  ستا  شدهشهرداری و مرکز مخابرات در آن دایر 

 

 
 رموقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی کشو .2شکل 

                                                                                                                                                                              
( واگذار یعموم یمانهاساز یگرها و د )وزارتخانهیه مجر ةقو ةعهد به مملکت یصادر و طبق آن اداره امور عموم 7160در سال  یراندر ا یتمشروط فرمان .7

 (.11: 7931 ینی،و شاه حس یی)رهنما بود "شهرمحور و شهر مدار یانقالب"(. انقالب مشروطه791: 7911 ی،)طاهر یدگرد
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 پژوهش و تجزیه تحلیل يها افتهی

 است. و سپس مناطق پیشنهادی ارائه شده بررسیشهر رشت  های هادار یبند منطقهمرتبط با وضع موجود  یها افتهیدر این بخش ابتدا 

 

 وضع موجود يبند منطقه. 0

براساس  راشهر  شهروندان، های درخواست به بهتر رسیدگی همچنین و اداری امور در تسهیل برای مطالعه دمور های هادار

 فوق های هادار بین هماهنگی گونه هیچ زمینه این در دهد یم نشان اولیه یها یبررس. اند کرده تقسیم مناطقی به معیارهای خاصی

 براساس شهرداری که امعن این به ؛اعمال شده است آنان سوی از رشت شهر یبند منطقه برای یا دوگانه مالک حتی و ندارد وجود

، 1، 1ترتیب  به ن،امشترک تعداد براساس فاضالب و  آب و مخابرات گاز، برق، های هادار و منطقهپنج  مساحت و جمعیت معیارهای

؛ اند کرده استفاده خاصی عنوان از خود بندی قهمنط برای ها هادار از هریک. خود دارد یرسان خدماتة محدود منطقه اداری در 9، 1

 گاز شرکت مشترکین، امور عنوان از فاضالب و آب شرکت و برق نیروی توزیع شرکت منطقه، عنوان از شهرداری که صورت بدین

ورد مطالعه از مة منطق 19 یها یژگیودر ادامه (. 9و شکل  7 جدول) است کرده استفاده مرکز عنوان از مخابرات و ناحیه عنوان از

جمعیت، تعداد خانوار و  بررسی .ه استمرز مناطق ارزیابی شد و خانوار، تراکم جمعیت نظر جمعیت، تعداد خانوار، مساحت، بعد

 .شده وجود دارد استفادهو حتی در مناطق یک اداره اختالف فاحشی از نظر معیارهای  مناطق است یهمگنحاکی از نامساحت 
 

 مورد مطالعه در شهر رشت هاي هادار بنديمنطقه نعنوا و معیار. 0 جدول

 جمعیت منطقه عنوان معیار سازمان
 تعداد
 خانوار

 بعد
 خانوار

 مساحت
 )هکتار(

 مساحت نیمیانگ
 )هکتار(

 تعداد
 تداخل

 شهرداری
 /جمعیت
 مساحت

 منطقه

7 711190 11990 61/9 69/7311 

01/1691 

0 

1 31161 11771 66/9 17/001 1 

9 711111 11931 77/9 71/7011 1 

1 731311 11931 16/9 13/7111 3 

1 09173 71711 97/9 67/1701 9 

 نیروی توزیع
 برق

 نامشترک تعداد
 امور

 مشترکین

7 719111 91111 77/9 90/7110 

3/1116 

3 

1 166311 09663 71/9 01/1716 76 

9 11630 11311 63/9 13/7111 1 

1 116116 16171 71/9 71/1103 76 

 مشترکین تعداد فاضالب و آب
 امور

 مشترکین

7 731310 06903 77/9 77/1117 

11/9931 

3 

1 111319 37171 73/9 00/1199 79 

9 731113 07971 76/9 16/1193 71 

 ناحیه نامشترک تعداد گاز
7 901919 771171 71/9 17/0109 

3/1637 
17 

1 111711 31136 77/9 10/9911 71 

 مرکز نامشترک تعداد مخابرات

7 99666 77977 11/1 17/919 

11/7711 

1 

1 17101 71711 11/1 76/933 1 

9 761361 97391 19/9 31/1109 9 

1 703991 19101 71/9 10/7117 1 

1 01136 16631 11/9 60/1101 0 

0 07607 71960 70/9 16/007 1 

1 17107 11011 61/9 17/7613 1 

3 91119 76306 11/9 11/101 1 

1 93331 71101 61/9 11/313 1 
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 مطالعه مورد هاي سازمان بندي منطقه. 9 شکل

 

 یها یبررس، تراکم جمعیت مناطق محاسبه شده است. براساس ها هبا توجه به تعداد جمعیت و مساحت هریک از مناطق ادار

 1 ةمخابرات و همچنین کمترین تراکم جمعیت در منطق 1شهرداری و مرکز  1 ةرفته، بیشترین تراکم جمعیت در منطقگ صورت

. دهد یمرا براساس شاخص تراکم نشان  ها ه، وضعیت مناطق هریک از ادار1مخابرات وجود دارد. شکل  0شهرداری و مرکز 

واقع در محورهای ارتباطی جنوبی شهر، کمترین  هافتی تازه گسترش یها محدوده، توزیع تراکم در شود یمکه مالحظه  چنان

، بیشترین تراکم دهند یممرکزی و بافت تاریخی و قدیمی شهر را پوشش ة محدودطور کامل  مناطقی که به، اما مقدار را دارد

 .دارندسایر مناطق اداری را در میان جمعیت 
 

 
 مطالعه مورد هاي ارهراکم جمعیت به تفکیک مناطق ادت وضعیت. 4 شکل
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 ها آن هاي ویژگی و مطالعه مورد مناطق پوشان هم يها محدوده. 2 جدول

 ردیف

با مناطق  پوشانی  هم براساس سازمان هر مناطقة شمار

 جمعیت تراکم مطالعه مورد هاي سازمان یرسا
 مرکز از فاصله

 (یلومتر)ک

 مشترک محدوده مساحت

 )هکتار(
 مخابرات ريشهردا برق فاضالب و آب گاز

7 

7 

1 

1 

1 

7 13/796 6 10/6 

1 1 17/11 6 97/7 

9 1 70/711 03/6 1/6 

1 

1 

1 90/771 71/6 11/6 

1 9 11/197 11/6 11/1 

0 1 09/716 11/6 71/9 

1 1 11/711 17/6 11/6 

3 
1 

9 11/16 01/7 69/16 

1 1 11/77 71/7 19/71 

76 

1 

1 
7 61/711 6 11/6 

77 1 61/710 6 0/6 

71 
1 

9 11/791 11/6 71/6 

79 1 93/776 6 19/1 

71 

9 

1 9 1 91/797 71/7 31/6 

71 

9 

9 

7 31/16 61/6 71/6 

70 1 69/11 61/6 1/6 

71 1 71/0 11/6 11/1 

73 1 31/17 71/6 63/1 

71 1 1 71/1 10/9 61/1 

16 1 7 17/11 6 11/6 

17 9 1 1 11/717 6 01/7 

11 

1 

7 

7 7 
0 13/16 77/7 31/1 

19 1 17/01 17/6 01/7 

11 

1 

7 

7 19/719 6 73/6 

11 1 13/737 6 31/9 

10 3 99/91 11/7 11/7 

11 1 11/11 77/7 93/0 

13 
1 

1 06/713 6 93/6 

11 3 71/13 11/6 76/0 

96 

9 7 

1 
7 1/711 6 33/6 

97 1 69/761 6 79/6 

91 

9 

7 90/06 69/6 10/6 

99 0 91/719 67/7 39/7 

91 1 10/39 71/6 16/1 

91 1 99/31 6 61/6 
 

فاوت های مورد مطالعة شهر رشت و همچنین استفاده از مرز مت ی در سازمانبند منطقهدر ادامه با توجه به ضوابط مختلف 

پوشان،  هممحدودة  91حاکی از وجود  ها افتهها بررسی شود. ی پوشانی آن در مناطق مورد مطالعه، الزم است وضعیت هم

های برق، گاز،  اساس سازمان های مورد مطالعه است. براین و ناهمگن از حیث مساحت بین مناطق اداری سازمان دهیتن همدر

به یک  ها آنمناطق همة ، اما اند پراکندهپوشان به یک میزان  ی همها مة محدودههفاضالب در  و  آبشهرداری، مخابرات و 
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از شرکت مخابرات هرکدام با تأثیرگذاری در دو  3و  1، 0که مراکز  طوری ؛ بهاند نداشتهی فوق نقش ها محدودهنسبت در ایجاد 

پوشان  هممحدودة  71گاز با  1ة یناحاضالب و آب و ف 9و امور مشترکین  17شرکت گاز با  7ة یناحتداخل کمترین و محدودة 

 1/71(.  همچنین اختالف کمترین و بیشترین مساحت تداخل 1ی تداخل دارند )جدول ها محدودهبیشترین تأثیر را در ایجاد 

 1آب و فاضالب،  9مشترک مناطق محدودة گلسار )مرکز شهر( و مرتبط با محدودة ها واقع در  هکتار است. کمترین مساحت

 1گاز،  7آب و فاضالب،  1تداخل نیز با مناطق محدودة مخابرات است. بیشترین مساحت  1برق و مرکز  7شهرداری،  9گاز، 

و جدول  1مخابرات در خیابان الکان )محور ورودی شهر در قسمت جنوب شرقی( مرتبط است )شکل  9برق و  1شهرداری، 

های مذکور براساس آزمون  داده دهد یمها، نشان  و تعداد تداخل های مساحت وضع موجود مناطق (. بررسی توزیع داده1

 درصد 11 با بستگی اسپیرمن سنجیده و مشخص شد ویلک، نرمال نیستند؛ بنابراین روابط این متغیرها با استفاده از هم-شاپیرو

ارزیابی فوق با توجه  .دارد جودو مستقیم( 13/6) بستگی هم ها تداخل تعداد و مناطق موجود وضع مساحت متغیر دو بین اطمینان

ی بیشتر باشد، ارتباط کانون با اطرافش ا منطقهاساس هرچه وسعت  ی وسعت و مرز مناطق قابل توجیه است. براینها یژگیوبه 

دلیل  ی تداخل و فاصله از مرکز شهر، بهها محدودهکمتر است و تسلط کمتری به اطرافش دارد. همچنین بررسی ارتباط مساحت 

 وسعت متغیر دو بین درصد 11 اطمینان سطح در که دهد نشان می اسپیرمن آزمون از استفاده، با ها دادهبودن  مالغیرنر

ناشی از الگوی  توان یماین مسئله را  .دارد وجود( 17/6) معناداری خطیرابطة  شهر مرکز از فاصله و ی متداخلها محدوده

دنبال  و بخش مرکزی و تاریخی رشت، سبب شده است تا بیشتر مناطق به اولیههستة ی شهر دانست. موقعیت برتر ا هسته تک

ی تداخل در بخش مرکزی مساحت کمتری دارند. اهمیت این ها محدودهفوق باشند؛ به همین دلیل محدودة ی در نیگز مکان

 . طلبد یمزمانی ی مجزا برای بهبود عملکردی و به حداقل رساندن تعارضات بین ساا برنامهحدی است که  بخش به

 

 
 ها پوشان مناطق مورد مطالعه و فاصله از مرکز آن ي همها محدوده. 5شکل 
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 بهینه يبند منطقه ة. ارائ2

 انجام شده است: زیرهای مورد مطالعه، مراحل  بهینه در سازمان یبند منطقه ةدستیابی به کاهش تداخل مناطق و ارائ منظور به

و روش تجزیه و  Redcapفضایی و با درنظرگرفتن شرایط دسترسی به ابزارها،  یبند شهخوهای  از بین روش ،در گام نخست

در پژوهش  یبند خوشههای  عنوان روش به ArcGIS 10.2در  1ها خوشهة نقشاز ابزارهای آمار فضایی ترسیم  7یبند گروهتحلیل 

مورد نظر مقایسه و سپس بهترین  یها سازمانموجود با توجه به هدف پژوهش، ابتدا معیارهای  ،بعدة مرحلحاضر انتخاب شدند. در 

( مواجه بودیم. با ها سازمانن )در سایر ااساس با معیارهای جمعیت و مساحت )شهرداری( و تعداد مشترک گزینه انتخاب شد. براین

به  نداشتن دسترسی دلیل همچنین به .شد دو  آنجمعیت و مساحت، معیار ترکیبی تراکم ناخالص جمعیت جایگزین ة رابطتوجه به 

های آب و فاضالب، برق،  مورد مطالعه، تعداد خانوار جایگزین معیار اصلی سازمان یها سازمانن امربوط به تعداد مشترک یها داده

وضع موجود ة نقشافزایش دقت مرزهای مناطق پیشنهادی، ابتدا با استفاده از برای سوم، ة مرحلمخابرات و گاز شده است. در 

سپس معابر پیشنهادی طرح تفصیلی و همچنین معابر پیشنهادی معاونت  .متر انتخاب شدند 73ر با عرض بیشتر از شهری، معاب

ة مرحلمعبر پیشنهادی در کنار معابر موجود انتخاب شدند. در شش و ترافیک شهرداری رشت نیز بررسی و درمجموع  ونقل حمل

رو تعداد مناطق در وضع موجود  از این ؛اجرایی تعیین شودة نیهزن حداقل چهارم الزم بود تعداد مناطق پیشنهادی با درنظرگرفت

بوده است، تعداد  ها خوشهاستفاده شده است. با این تفاوت که چون تعداد مناطق موجود شرکت گاز کمتر از حداقل تعداد استاندارد 

منطقه، شرکت  9آب و فاضالب و گاز  یها ازمانساساس در  درنظر گرفته شده است. براین 9 ه،افتی صورت تعدیل ها به مناطق آن

 منطقه درنظر گرفته شده است. 1منطقه و شهرداری  1منطقه، شرکت مخابرات  1توزیع نیروی برق 

حاصل از  یبند منطقهو همچنین  9خوشهة لببا درنظرگرفتن روابط فضایی مجاورت  ARCGISنتایج حاصل از آمار فضایی 

توسط و سپس ( 0)شکل  مشخص http://zillioninfo.comذکرشده در سایت  یها شاخص با توجه به REDCAPالگوریتم 

در روش اول،  ها خوشهبستگی  سنجش خودهم .(1)شکل  ترسیم شدندArcGIS در  ها خوشهة نقشابزارهای آمار فضایی ترسیم 

که در مناطق  درحالی ؛شهرداری و شرکت مخابرات است یها خوشهتصادفی در  یندب گروهموران گویای ة آماربا استفاده از 

صورت گرفته است. این  یبند خوشه ،درصد 76درصد و آب و فاضالب و گاز با خطای کمتر از  1شرکت برق با خطای کمتر از 

که در  درحالی ؛اتفاق افتاده است یبند خوشههای مورد مطالعه  سازمانة همدرصد در  7مقدار در روش دوم با خطای کمتر از 

 شکل هندسی مشهود است.در توازن نبود  ARCGISفضایی  آمار یها خوشهفوق نیز مانند  یها خوشه
 

 هاي مورد مطالعه در سازمان RedCAPو  ArcGis ي فضایی ها خوشهموران آمارة . 9جدول 

 خطا REDCAP خطا ARCGIS معیار سازمان
Z P-value Z P-value 

 %7 666667/6 3901/1 %1 1331/6 6060/7 جمعیت تراکم شهرداری
 %7 666660/6 1790/1 %1 6110/6 1917/1 خانوار تعداد برق نیروی توزیع

 %7 666/6 7111/1 %1 61139/6 1111/7 خانوار تعداد فاضالب و آب
 %7 666661/6 0111/1 %76 07117/6 1117/6 خانوار تعداد مخابرات

 %7 666/6 7111/1 %1 61139/6 1111/7 نوارخا تعداد گاز
 

                                                                                                                                                                              
1. Grouping Analysis 

2. Mapping Clusters 

3. Contiguity Edges Corners 

http://zillioninfo.com/
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 REDCAPهاي موجود در الگوریتم  هاي مورد مطالعه براساس شاخص جدید سازمان يبند خوشه. 9شکل 
 

 
 ARCGISهاي مورد مطالعه در  بندي فضایی سازمان . خوشه9شکل  

 بندي جدید شرکت توزیع برق  خوشه بندي جدید شرکت گاز و آب و فاضالب  خوشه

 بندي جدید شرکت مخابرات خوشه بندي جدید شهرداري  خوشه
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گاز، برق، مخابرات، آب و فاضالب و  یها سازماندر  یبند منطقهتعیین مناطق پیشنهادی، در ابتدا اهمیت منظور  به

ریزی و مدیریت شهری تعیین و ترتیب شهرداری، آب و  یکدیگر و با توجه به نظر کارشناسان برنامه در مقایسه باشهرداری 

ن و اق، نتایج  و همچنین نظر محق1و  0 های سپس با توجه به شکل (.1)جدول شد ، برق، گاز و مخابرات مشخص فاضالب

ابتدا معبر پیشنهادی رینگ  ،. در این راستاشدمناطق پیشنهادی برای هر سازمان ارائه  ،درنظرگرفتن سازمان فضایی شهر

ة محدودخاص شهر از جمله نواحی بازار بزرگ، قسمتی از بافت تاریخی و  یها محدودهدلیل پوشش  مرکزی شهر رشت به

فوق به تعداد مناطق ة منطقپنج سازمان مورد مطالعه تعیین و سپس میان رک ویژه و مشتة منطقعنوان  شهر، به راه ادهیپ

و با  هاستثناء بودبسیار، مناطق اداری  داشتندلیل  البته در این مرحله شرکت مخابرات به د؛پیشنهادی هر سازمان افزوده ش

نظر براساس ت. همچنین با توجه به اینکه پیشنهادی )برابر با وضع موجود( درنظر گرفته شده اسة منطق 1، ویژهة منطقاحتساب 

                                                          شرکت توزیع نیروی برق یکسان تا نسبتا  ارجح تشخیص داده شده،  ازشرکت آب و فاضالب  یبند منطقهکارشناسان، اهمیت 

 یبند منطقهشده در  مشخص یها تیاولوبا توجه به  ،بعدة مرحلتعداد مناطق این دو سازمان یکسان درنظر گرفته شده است. در 

ذکرشده، مناطق پیشنهادی تعیین شدند. به این ترتیب ابتدا  یبند خوشه یها روشمورد مطالعه و همچنین نتایج  یها سازمان

های آب و فاضالب، برق، گاز و درنهایت مخابرات مشخص  ترتیب مناطق سازمان مناطق شهرداری و سپس با توجه به آن، به

وضع موجود و  یها نقشههر دو روش با یکدیگر مقایسه و سپس با توجه به  مناطق پیشنهادی در تک تکاساس  شدند. براین

بررسی همگنی برای (. در ادامه 3طرح تفصیلی، براساس معیار تراکم ناخالص جمعیت و تعداد خانوار پیشنهاد شدند )شکل 

و معیارهای  ها شاخصمبنای  جدید بر یبند منطقهاساس میزان همگنی  موران استفاده شد. براینة آمارمناطق پیشنهادی از 

تصادفی مناطق پیشنهادی در شاخص تعداد خانوار و  یبند خوشهتراکم جمعیت و تعداد خانوار سنجیده شدند که نتایج حاکی از 

درصد و شرکت مخابرات با خطای  1گاز با خطای کمتر از  مناطق پیشنهادی شهرداری، آب و فاضالب، برق و یبند خوشه

آمده، شاخص تراکم ناخالص  دست هبنابراین با توجه به مقادیر ب ؛از نظر شاخص تراکم ناخالص جمعیت استدرصد  76کمتر از 

 (.1عنوان شاخص اصلی در تعیین مناطق بهینه انتخاب شده است )جدول  جمعیت به

 

 هاي مورد مطالعه بندي در سازمان هاي زوجی اولویت منطقه . نتایج مقایسه4جدول 

 گاز شرکت برق مخابرات آبفا شهرداري بندي جمع
 1 0 0 0  شهرداری
 1 1 1   آبفا

 7 7    مخابرات

 1     برق
      گاز شرکت
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 هاي مورد مطالعه ي پیشنهادي سازمانبند منطقه. 9شکل 

 

در  91های مورد مطالعه از عدد  پوشان در سازمان ی همها محدودهدر ادامه با سنجش مناطق پیشنهادی مشخص شد تعداد 

ی فوق بر مناطق پیشنهادی شرکت مخابرات ها محدودهکه هشت مورد از  کاهش یافته است؛ درحالی 1وضع موجود به عدد 

 (.0و جدول  1منطبق هستند )شکل 

 

 هاي تراکم جمعیت و تعداد خانوار در مناطق پیشنهادي موران شاخصآمارة . مقدار 5جدول 

 سازمان 
 تعداد خانوار تراکم جمعیت

Z P-value Z P-value 
 1763/6 -9161/6 6716/6 1773/1 شهرداری

 1313/6 -6191/7 6997/6 7961/1 توزیع نیروی برق
 1313/6 -6191/7 6997/6 7961/1 آب و فاضالب
 1111/6 6117/6 6011/6 3090/7 مخابرات
 1671/6 -1136/7 6911/6 7911/1 گاز
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 مورد مطالعه يها انسازممناطق پیشنهادي پوشانی  هم. 9شکل 

 

 پوشانی مناطق پیشنهادي به تفکیک هر سازمان . هم9جدول 

 ردیف
 هاي مورد مطالعه شماره مناطق پیشنهادي بهینه سازمان

 شهرداري توزیع نیروي برق و آب و فاضالب گاز مخابرات

7 1 1 1 1 
1 9 1 1 1 
9 1 1 1 9 
1 1 9 9 1 
1 0 9 9 1 
0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
3 3 1 1 0 
1 1 1 1 1 

 

 گیري نتیجه

. این هدف درحالی بودهای عمران و مدیریت شهر رشت  اداری در سازمانة نیبه یبند منطقههدف این مقاله، دستیابی به 

 یبند منطقهشهری تنوع و ناهماهنگی ة کپارچیمدیریت ة مقولبه  یتوجه بیبندی اداری و  بررسی شد که تعدد قوانین منطقه

بر  روز روزبهشدن خدمات مورد نیاز در شهرها، تر گستردهوجود آورده است. با  هاجرایی شهرهای ایران را ب یها دستگاهو اداری 

جای برخورداری از مدیریت یکپارچه، با مدیریت  و شهر به شود یمها افزوده  تداخل آن یها محدودهو  ها هناهماهنگی ادارة دامن
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(، 7900(، مشهد )پاپلی یزدی، 7933شده در شهرهای شیراز )فرهودی و همکاران،  نجام. مطالعات ادشو یممتفاوت مواجه 

مناطق اداری میان هماهنگی مکانی نا( بیانگر 7919( و تهران )محمدپور و همکاران، 7930اصفهان )ضرابی و قائد رحمتی، 

هر رشت حاکی از ناهمگنی مساحت، اداری ش یبند منطقهة نحواست. همچنین بررسی  در ایران رسان خدماتهای  سازمان

که در برخی مناطق مورد مطالعه اختالف  نحوی به ؛هاست تراکم جمعیت، نوع مرز و تعداد خانوار تحت پوشش هریک از آن

مختلف  یها سازماناولین نقصان مناطق فوق، نبود نگرش سیستمی بین وجود آورده است.  هذکرشده ب یها شاخصفاحشی بین 

های  سازمان یتوجه بیاداری تصادفی و  یبند منطقهبه زوایای مختلف شهر است. این مسئله گویای  نداشتن و اشراف

پوشان بین مناطق  صورت مناطق ناهمگن و هم فضایی شهر است که اثرات آن به-کالبدی یها یژگیوبه  رسان خدمات

های  تداخل بین سازمانة محدود 91ز وجود ارزیابی مرز مناطق فوق حاکی امختلف در کل شهر ظاهر شده است.  یها سازمان

عمرانی،  یها نهیهزو  یکار یموازمخابرات در کل شهر است. در چنین شرایطی افزایش  و شهرداری، آب و فاضالب، برق، گاز

اقل مناطق همگن و هماهنگ با حد ةرو ارائ از این ؛است ریناپذ اجتنابمختلف  یها سازمانمیان در غیره کاهش بازدهی کاری و 

اجرا برای مشکالت موجود و ایجاد تعادل سیستمی شهر استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان  هزینه و قابل کم یحل راهتداخل 

در کاهش  تواند یم، درنظرگرفتن سازمان فضایی شهر در حال و آینده یبند منطقههای علمی و جدید  بر روش عالوه دهد، می

 باشد.  مؤثرتداخل مناطق اداری 

مورد  یها سازمان یبند منطقهاداری در شهر رشت با استفاده از اولویت ة بهین یبند منطقه ةتبیین و ارائمنظور  بهدرنهایت 

شهر و همچنین با درنظرگرفتن معیار تراکم ناخالص جمعیت، مناطق بهینه پیشنهاد ة ندیآمطالعه، سازمان فضایی موجود و 

 یبند خوشه، یبند منطقهعنوان جدیدترین الگوریتم  به Redcapتلفیقی از الگوریتم شده در این مهم،  شدند. روش استفاده

بودن  موران حاکی از بهینهة آمارن بوده است. تحلیل مناطق پیشنهادی توسط او همچنین نظر محقق ArcGISفضایی در 

بستگی هریک از مناطق از نظر  ، توازن شکل هندسی و خودهمپوشانی هممناطق پیشنهادی از نظر فشردگی و همگنی فضایی، 

ویژه و یکپارچه ة منطقاین مناطق وجود  یها یژگیودرصد است. از  16و  11شاخص تراکم ناخالص جمعیت در سطح اطمینان 

عنوان مرز مناطق و همچنین  های مورد مطالعه در رینگ مرکزی شهر، استفاده از معابر ثابت شهری به سازمانمیان 

 1هاست. سنجش میزان تداخل مناطق اداری پیشنهادی حاکی از وجود  در هریک از آن یبند طقهمندرنظرگرفتن اولویت 

 یها محدودهمورد از  3چهارم وضع موجود( بدون تالقی مرز بین مناطق پیشنهادی است که  پوشان )حدود یک همة محدود

بهبود برای  هاییآمده، پیشنهاد دست هتایج ببا توجه به ن ادامهدر  فوق، منطبق بر مناطق پیشنهادی شرکت مخابرات هستند.

 :شود یمویژه شهر رشت ارائه  هبایران اداری شهری  یبند منطقهوضعیت 

  است. با توجه به  یبند منطقهشده در  عامل کالبدی تأثیرگذار در تداخل مناطق اداری نوع مرزهای استفاده نیتر مهم

متر در وضع موجود و پیشنهادی شهر در به حداقل رساندن  73ز گرفته استفاده از معابر بیشتر ا صورت یها یبررس

 تداخل مناطق اداری بسیار کاربردی و مفید خواهد بود.

   سایر مناطق شهر  ازهای اداری بیشتری  نماد هویت و شخصیت شهر است که تعداد تداخلو تاریخی بخش مرکزی

در قالب  رسان خدماتمختلف  یها سازمانمیان زا و یکپارچه مج یزیر برنامهآمده وجود  دست هدارد. با توجه به نتایج ب

 خواهد بود. مؤثرتقویت عملکردی بخش مرکزی شهر برای اداری ة ژیوة منطقایجاد 
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   ،سایر مناطق اداری میان و ناهماهنگی بیشتر را  پوشانی همبا توجه به اینکه تعداد زیاد مناطق اداری در یک سازمان

های  سایر سازمان اد مناطق خود را با تعداد مناطقتعد رسان خدماتهای  سازمان شود یم ارد، پیشنهاددنبال د به

 د.نهماهنگ کن رسان خدمات

  بول در ق بستگی قابل و با توجه به خودهمدر شهر رشت مناطق اداری  پوشانی  همرساندن  حداقل بهبرای درنهایت

 های مورد مطالعه استفاده شود. از مناطق فوق در سازمان شود یم، پیشنهاد پیشنهادی در پژوهش حاضر ةمناطق بهین
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  منابع

، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای فضا سیاسی دهی سازمان(. 7919پور، زهرا، قنبری، قاسم و قاسم کرمی ) احمدی

 مسلح.

، چاپ اول، تهران: (دستوری قواعد و واژگان شهری، فضاهای و عناصر شناسی)زبان شهرسازی در اصفهان (. مکتب7936اهری، زهرا )

 انتشارات دانشگاه هنر.

، تهران: اداره کل راه و شهری رواییحکم و مدیریت هاینظریه پژوهشی طرح نهایی گزارش(. 7931، ناصر و ایرج اسدی )پور برک

 شهرسازی استان تهران.

 قاتیتحق ،«شهر مشهد( یمورد ةنمونها ) آن یو مشکالت ادار رانیا یشهرها یداخل ماتیتقس» .(7900) نیمحمدحس ،یزدی یپاپل

 .11-1 ،1ة شماریی، ایجغراف

، 00و  01ة شمارهای جغرافیایی،  پژوهش ةفصلنام، «دکتر حسین شکویی و تأثیر او بر جغرافیای ایران(. »7937پاپلی یزدی، محمدحسین )

 .1-9صص 

 ةنام انیپا، (تبریز شهر: موردی ة)مطالع مکانی یها لیتحل پایه بر شهری بندی منطقه بهینه الگوی طراحی(. 7933پیربداقی، ملیحه )

سنجش از دور و ة رشت، یو اجتماع یعلوم انسانة دانشکد، یلیو بهمن هاد یاکبر رسول یعلراهنما:  انارشد، استاد  کارشناسی

GIS.دانشگاه تبریز ، 

 .11-71، صص 9ة شمارهای اقتصادی،  ، پژوهش«؟میکن چه یانعمتر  نتاتمتام یها طرح با(. »7930توکلی، احمد )

و اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان مطالعه و تدوین کتب  تهران، شهری شناسیجامعه(. 7937ربانی، رسول و فریدون وحیدا )

 ها )سمت(. علوم انسانی دانشگاه

 .11-01، صص 07ة شمارتحقیقات جغرافیایی،  ةفصلنام، «پارادایم بهبود مدیریت شهری(. »7936رهنما، محمدرحیم )

 ةمطالعشناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری )(. »7917رهنما، محمدرحیم و مجتبی صادقی )

 .91-17، صص 1ة شمارریزی شهری،  ، پژوهش و برنامه«موردی شهر مشهد(

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ایران شهری ریزیبرنامه فرایند(. 7931ی )حسین رهنمایی، محمدتقی و پروانه شاه

 )سمت(.  ها دانشگاه

 رسانی و مطبوعاتی. فرهنگی، اطالع ةمؤسسانتشارات  ،ییو روستا یشهر یریتمدةدانشنام(. 7931سعیدی، عباس )

، 7ة شمارکالبدی،  ةتوسعریزی  برنامه ةفصلنام، «فضایی )بخش نخست(-لبدیریزی کا مفاهیم بنیادی در برنامه(. »7917سعیدی، عباس )

 .10-1صص 

 یها پژوهش ،«نفضایی ایرا ةتوسعگرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت  رویکرد نومنطقه(. »7919) نجاتی و ناصر مظفر، صرافی

 .311-311، صص 1ة شمار، جغرافیای انسانی

شهر  یبند منطقهشهری )نمونة موردی:  درون یبند منطقهتحلیل پیامدهای ناشی از تنوع (. »7930)ضرابی، اصغر و صفر قائدرحمتی 

 .11-99، صص 11ة شمارپژوهشی دانشگاه اصفهان )علوم انسانی(،  ةمجل، «اصفهان(

 ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.محلی هایامور سازمان ةادار(. 7911طاهری، ابوالقاسم )

 ةمجموعنقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در (. »7916دمهدی، ابویی اردکانی، محمد و نسرین نوری )عزیزی، محم

 .713-771، صص 0ة شمارشهر،  ، آرمان«شهری تهران
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 تهران.، چاپ اول، تهران: سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری .ArcGISبا  ییآمار فضا هایتحلیل(. 7916عسگری، علی )

 ،یشهر تیری، مد«کشور یشهر یها مجموعه تیرینظام موجود مد لیشناخت و تحل» (.7931) انیکاظم غالمرضای و عل ،یعسگر

 .17-0صص ، 73 ةشمار

مدلی برای  ةارائ(. »7911بخت، عبداهلل و محسن احدنژاد روشتی ) ، حسنعلی، رحمتی، علیرضا، تازیک، اسماعیل، خرمبار سبکفرجی 

، 1ة شمار، 11ة دورجغرافیای انسانی،  یها پژوهش ،(«AZPبندی خودکار ) شهری به کمک الگوریتم ناحیه یها پهنهدی بن ناحیه

 .161-031صص 

تحلیل تقسیمات کالبدی شهری براساس مدیریت (. »7933و احمد جواهری ) اهلل حیذباهلل، قالیباف، محمدباقر، چهاراهی،  فرهودی، رحمت

 .11-11، صص 73-71ة شمارپژوهشی انجمن جغرافیای ایران(، -علمی ةینشر، جغرافیا )«شهر شیراز( موردیة نمونیکپارچه )

های  ، پژوهش«تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران(. »7911، اسدی، مهدی و عباسعلی داداشی رودباری )غالم عباسفالح قالهری، 

 .016-091، صص 1ة شمارجغرافیای طبیعی، 

های مجلس شورای  مرکز پژوهش تهران:(. 7931اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) ةتوسع پنجم ةبرنامقانون 
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