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Extended Abstract
Introduction
With the increasing growth of urbanization and population growth in recent years, the city and
urban planning has faced many problems. One of these problems is the deterioration of the old
neighbourhoods and textures of the city. Given that the majority of the world's growing
population lives in urban areas, the city cannot be simply abandoned. Extensive efforts have
been made in the city, large sums of money have been invested, which cannot be simply
ignored. In this regard, sustainable urban development was considered as a solution to the
dilemma of urban development in the changing conditions of the last years of the twentieth
century. In a sustainable city, the goal is to use the land within the city before consuming or
destroying important natural or barren lands around the city. More effective use of land covered
by urban development and the establishment of much of the future population growth by filling
the existing fabric of the city, balanced increase in density, renovation and reconstruction of
dilapidated areas and rehabilitation and change of use of old buildings in the inner development
of the city is strongly emphasized. Districts 4 and 14 of Tehran, located in the east and northeast
of the city, in recent decades has had rapid growth in terms of population and size. Due to its
natural and climatic advantages (for District 4) and economic, cultural and appropriate urban
services (for District 14), these areas have been considered by different groups such as the rich
classes. Also, during the period, there have been various migratory groups in terms of
investment, which in aspects of physical and land use, in addition to erosion, have many wornout textures and abandoned lands. Existence of military centers with a large area of abandoned
lands on the outskirts of the Islamic Azad University, Firoozeh Palace lands in the 14th district
of Tehran, Lavizan marginal lands in the 4th district of Tehran, active or abandoned textures
and real estates that have commercial, Industrial, military land uses etc. are very common in
these areas. According to the concepts of moderate development, districts 4 and 14 of Tehran
have a lot of unused spaces that can be used as potential for infill development of the area and in
order to provide local services, create physical capacity for housing and so on.
Methodology
The present research is a descriptive-analytical one in terms of method and also, survey method
has been used to implement it. First, the data related to each index is entered into the GIS
system and the initial processing (editing of descriptive layers and tables, changing the image
system and geographical coordinates, etc.) is performed on them. Then, the layers have been
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turned to fuzzy in the GIS. Finally, for the final calculation of the priority ranges, three fuzzy
operators are used: 1- Fuzzy OR; 2- Fuzzy AND; 3- Fuzzy Gamma. After determining the final
weight of the criteria for identifying internal development capacities in the area of worn-out
textures in the 14th and 4th districts of Tehran, an information layer was prepared for each of
them in the GIS Arc software environment.
Results and discussion
The results of the 14th district of Tehran show that there is a significant level of worn-out
texture in this area, due to the limitations of the horizontal expansion of the city, the destruction
of high quality agricultural lands as well as the existence of social, economic and
environmental-physical threats in these areas, in the future by adopting and implementing
appropriate strategies in the field of rehabilitation and Renovation as well as meeting the
physical, functional and recreational needs of the city can be effective. So that from the 1456hectare area of the 14th district of Tehran, the area of 192.76 hectares is composed of worn-out,
inefficient and densely abandoned lands, and the rest is allocated to passages, open spaces and
barren lands. Based on the prioritization of inefficient areas (abandoned and brown lands) of
worn texture using the combined model GIS Fuzzy in the 14th district of Tehran, about 60.6%
of the worn-out texture area (equivalent to 116.82 hectares) has high priority and very high for
infill development. Calculations related to the prioritization map of inefficient and dilapidated
lands in District 4 of Tehran show that the area of high and very high priority area with 92.7%
of the total worn-out texture and landless lands has the highest level.
Conclusion
The study and interpretation of the results of the present study shows that the worn-out textures
of Districts 4 and 14 of Tehran have high physical capacities for internal development, which
can provide the basis for sustainable development of these areas. According to the studies and
calculations made based on the construction criteria in the special design zones of worn-out
texture of Districts 4 and 14 (including abandoned and worn lands), it can be said that if
properly managed and the use of public participation in the revitalization of the neighbourhood,
they have a high potential for the infill development of the city. Infill development of Districts 4
and 14 of Tehran is achievable in all dimensions.
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مطالعه موردی :مناطق  4و  14تهران

محبوبه السادات میرشفیعی  -دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
زینب کرکه آبادی -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
عباس ارغان  -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت1399/11/02 :

تاریخ پذیرش1400/02/06 :

چکیده
بافتهای فرسوده که کمبود خدمات شهری و ناپایداری در آنها مشهود است ،دارای ظرفیتهـای فروانـی بـرای
حرکت به سمت توسعه درونی در چارچوب توسعه پایدار میباشند .تحقیق حاضر به شناسایی ظرفیتهای موجـود
اراضی ناکارآمد و فرسوده شهری در راستای توسعه درونی پرداخته است .محـدوده موردمطالعـه در ایـن تحقیـق،
مناطق  4و  14شهر تهران است .تحقیق از نوع کاربردی است و با روش توصیفی ـ تحلیلـی بـه تجزیـهوتحلیل
اطالعات پرداخته است .جامعه نمونه شامل  30نفر از کارشناسان که با روش گلوله برفی شناساییشدهاند .ارزیـابی
ظرفیتهای توسعه درونی در اراضی ناکارآمد و بافت فرسوده با استفاده از روش  Fuzyy GISانجامشده اسـت.
نتایج بهدستآمده از نقشههای ترکیب الیهها و شاخصهای تحقیق نشان میدهد که محدودههای با اولویت بـاال
و بسیار باال در بافت فرسوده منطقه  14تهران در راسـتای توسـعه درونـی حـدود 116/82هکتـار ( 60%/6از کـل
مساحت) را به خود اختصاص داده است .این در حالی است که محدودههای با اولویت باال و بسیار بـاال در توسـعه
درونی در منطقه  4شهر تهران حدود  25/05هکتار از مساحت بافت فرسوده منطقه  4تهران است که حدود 82/4
 %مساحت از کل بافت فرسوده و زمینهای فاقد بنا در این منطقه از تهران را شامل میشـود ،امـا بـه علـت بـاال
بودن حجم اراضی ناکارآمد و فرسوده منطقه  14شهر تهران حجم جمعیتپذیری این منطقـه بیشـتر از منطقـه 4
است .مقایسه معیارهای مؤثر بر توسعه درونی در اراضی ناکارآمد و فرسـوده منطقـه  4و  14شـهر تهـران نشـان
میدهد ،که در منطقه  14معیار مساحت زمین با امتیاز  0/412و در منطقه  ،4شـاخص کـاربری زمـین بـا امتیـاز
 0/346بیشترین اهمیت را نسبت به سایر شاخصها دارا میباشد
واژگان کلیدی :توسعه درونی ،اراضی ناکارآمد ،بافت فرسوده ،منطقه  4و  14تهران.
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مقدمه
با رشد فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت در طی سالهای اخیر ،شهر و شهرسازی با مشکالت متعددی روبرو شـده
است .یکی از این مشکالت ،فرسودگی و زوال محالت و بافتهای قدیمی شـهر میباشـد .محـالت قـدیمی پیرامـون
هستههای مرکزی شهرها که عمدتاً دارای کارکرد تجاری و خدماتی هستند ،به دالیل مختلفی همچون ،دارا بودن بافت
و شبکه ارتباطی ارگانیک ،که پاسخگوی زندگی مبتنی بر ماشین نیست ،جایگاه و کارایی گذشته خود را ازدستدادهاند و
مسیر رکود و پسروی و فرسایش را طی میکنند (نوریان و نتاج .)28 :1395،سیاسـت توسـعه درونـی یـا میـان افزایـی
شهری ،یکی از سیاستهای سهگانه توسعه شهری است که در کنار دو سیاست توسعه شهری متصل یـا پیوسـته (ایجـاد
شهركهای متصل به شهر و در محدوده رسمی شهر) و سیاست توسعه شهری منفصل یا ناپیوسته (ایجاد شهرهای جدید
بافاصله از شهر مادر) مطرح میشود .توسعه میان افزا ،از طریق بهکارگیری تمام توانها و ظرفیتهـای بـالقوه و بالفعـل،
شهر را برای رسیدن به تعادل کیفی و کمی پایدار ارتقا میدهد .در توسعه درونی یا میان افزایی شهرها ،بجـای گسـترش
افقی ،شهر بهصورت عمودی گسترش مییابد و بافتهای قدیمی ،فرسوده و ناکارآمد شهری ،احیاء ،بهسـازی و نوسـازی
شده و اراضی بایر و رهاشده شهری در فرایند توسعه شهری بکار گرفتـه و سـطح معـابر و شـبکههای دسترسـی ،سـطح
فضای سبز به استانداردهای شهرسازی نزدیک میشوند (زیـاری و همکـاران .)80 :1395 ،توسـعه درونـی شـهر ،توسـعه
مسکونی جدید بر روی اراضی خالی ،رهاشده و کم بهرهبرداری شده درون نواحی ساختهشده شهری موجـود اسـت کـه از
قبل زیرساختهای الزم در آن وجود داشته باشد (حیدری و سلیمانی .)43 :1392،در این رویکرد بخش اعظم رشـد آینـده
جمعیت و نیاز به توسعه شهر را میتوان در داخل خود محدوده شهر و از طریق پر کردن بافتهای خالی موجود در شـهر،
افزایش متعادل تراکم ،نوسازی و بازسازی مناطق متروکه و فرسوده و احیاء و تغیر کاربری بناهای قدیمی بـرآورد سـاخت
(سازمان عمران و بهسازی شهری  1384به نقل از موحد و احمـدی .)61 :1397 ،ازایـنرو توسـعه درونـی در بافتهـای
شهری پیشتر توسعهیافته (شامل بافتهای فرسوده شهری) و اراضی ناکارآمد شهری (اراضی قهـوهای) عملـی میشـود
(عبدی و مهدیزادگان .)3 :1393 ،با توجه به اینکه اکثریت جمعیت رو به افزایش کره زمین در مناطق شـهری زنـدگی
میکنند نمیتوان شهر را بهسادگی رها کرد .در شهر تالشهای گستردهای صورت گرفته ،مبالغ زیـادی سـرمایهگذاری
شده که نمیتوان اینها را بهسادگی نادیده گرفت .در همین راستا توسعه پایدار شهری بهصورت راهحلی بـرای معمـای
توسعه شهر در شرای متحول سالهای پایانی قرن بیستم موردتوجه قرار گرفت .در شهر پایدار هدف این است که قبل
از مصرف یا تخریب اراضی مهم طبیعی یا اراضی بایر در اطراف شهر ،از زمینهای موجود در داخل شـهر اسـتفاده بـه
عمل آید استفاده مؤثرتر از زمینهای تحت پوشش توسعه شهری و استقرار بخش اعظم رشد آینده جمعیت از طریق پـر
کردن بافت موجود شهر ،افزایش متعادل تراکم ،نوسازی و بازسازی مناطق فرسـوده و احیـاء و تغییـر کـاربری بناهـای
قدیمی در توسعه درونی شهر بهشدت مورد تأکید اسـت (ایـزدی و امیـری .)36 :1395،منطقـه  4و  14شـهر تهـران بـا
قرارگیری در محدوده شرق و شمال شرقی تهران ،در دهههای اخیر و طی فرایند رشد سریع و شتابان شهر تهـران ،رشـد
سریعی را ازلحاظ جمعیت و وسعت دارا بوده است .بهطوریکه این مناطق به دلیل مزیتهای طبیعی ،آب و هوایی (بـرای
منطقه  )4و مزیتهای اقتصادی ،فرهنگی و خدمات شهری مناسب (برای منطقه  )14موردتوجه اقشـار مختلـف از جملـه
قشر تقریباً مرفه قرارگرفته است و طی دورههای مختلف مهاجرپذیر ازلحاظ سرمایهگذاری بوده است که به لحاظ کالبدی
و کاربری اراضی عالوه بر فرسودگی دارای بافتهای ناکارآمد و اراضی رهاشده بسیاری میباشند .وجود مراکز نظـامی بـا
وسعت زیاد زمینهای رهاشده حاشیه دانشگاه آزاد اسالمی ،اراضی قصر فیروزه در منطقه  14شهر تهران ،اراضـی حاشـیه
لویزان در منطقه  4شهر تهران ،بافتها و مستغالت فعال یا متروکه که کاربریهای تجاری ،صنعتی ،نظامی و نظـایر آن
داشته یا دارند در این محدودهها زیاد به چشم میآید .با توجه به مفاهیم توسعه میانه افـزا ،منـاطق  4و  14شـهر تهـران
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دارای فضاهای بالاستفاده زیادی است که میتواند بهعنوان پتانسیل توسعه درونی محـدوده باشـند و در راسـتای تـأمین
خدمات محلی ،ایجاد ظرفیت فیزیکی برای سکونت و  ...از آنها استفاده نمود .بررسی بافتهای فرسوده منطقه  14نشان
میدهد که از  3268هکتار مساحت بافت فرسوده شهر تهران و  258هکتار ( 7/89درصد) در منطقه  14تهران قـرار دارد.
بررسی جمعیتی بافت فرسوده منطقه  14نشان میدهد که  100725نفر جمعیت را در خود جـایداده اسـت کـه حـدود 9
درصد از جمعیت بافتهای فرسوده شهر تهران ( 1152173نفر در سال  )1390میباشـد .منطقـه  4شـهر تهـران نیـز بـا
وسعت حدود  8هکتار و جمعیتی معادل  1773نفر دو محدوده موردمطالعه تحقیق حاضر هستند .با توجه به مفاهیم توسعه
میانه افزا ،مناطق  4و  14شهر تهران دارای فضاهای بالاستفاده زیادی است که میتواند بهعنوان پتانسیل توسعه درونـی
محدوده باشند و در راستای تأمین خدمات محلی ،ایجاد ظرفیت فیزیکی برای سکونت و  ...از آنها استفاده نمود .در ایـن
راستا تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی این ظرفیتهای فیزیکی زمینههای توسعه درونی منـاطق موردمطالعـه در ایـن
تحقیق را شناسایی و اولویتبندی نماید.
در راستای عملی کردن رشد هوشمند ،توسعه میان افزا (اولین بار سال  1976و در کنفرانس هابیتات1در کانادا) با تأکید بر
استفاده از فرصتها و ظرفیتهای توسعه شهر در درون ،البته در مقیاس پایینتر از رشـد هوشـمند ،مطـرح گردیـد (میـر
مقتدایی و دیگران )113 :1398 ،سه سال بعد مفهوم توسعه میان افزا برای اولین بار در سال  1979توس انجمن امـالك
و مستغالت آمریکا رسم ًا تعریف و در جهت اهداف اقتصادی به کار گرفته شد ( .)Hudnut,2001: 18در سال 1989
پس از برگزاری کنفرانس برانت لند ،گزارش  WCEDمنتشر شد که اولین سندی است که بهطور روشن به توسعه پایدار
اشاره میکند .یک سال بعد و متأثر از این سند ،گزارش سبز  CECدر سال  1990تهیه شد و در  1993در دستور کار 21
سران انتشار یافت .این اسناد که با محوریت موضوع توسعه پایدار تهیهشده است ،همگی متأثر از پارادایمی است که بعد از
دهه  1970مبنی بر توسعه درونزا شکل یافته است ،ولی هر کدام بخشی از این مفهـوم را توسـعه دادنـد .در ایـن رونـد،
مفهوم توسعه میان افزا ،تطوّر یافت و تکامل پیدا کرد .رویکرد توسعه میان افزا که در ابتدا در چارچوبی اقتصادی تعریف و
تبیین شده بود ،پس از درآمیختن با مفاهیم توسعه پایدار ،به لحاظ زیستمحیطی هم اهمیت پیدا کرد .هماکنون از جملـه
مزایایی که برای توسعه میان افزا ذکر میشود ،مزایای زیستمحیطی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و کالبـدی اسـت (نسـترن و
قدسی .)7 :1394،پیشینه و سابقه اتخاذ رویکرد توسعه میان افزا و توجه به سطوح میان افزایی موجود در داخل محلههای
شهری را میتوان در دو قالب تجارب اجرایی و تحقیقاتی تقسیم کرد :در زمینه تجارب اجرایی میتوان به تجارب جهـانی
محله هورنر و پارك صنعتی وست پالمن در شیکاگو ( )Robins & Cole,2002:8آلبینا کرنر ،ارگون و مک دام شمالی
در پورتلند ( .)NEMW,2001:2; Cunningham,2005:9پورث موث در ویرجینیا ،برآ و اورنج کانتی در کالیفرنیا و
آپ تاون داالس در تگزاس ( .)NEMW,2001:2اشاره کرد .از منظر تحقیقاتی ،با وجود کنکاشها و بررسیهای متعدد
پژوهشگران در مراکز دانشگاهی ،تحقیقات مستدلی که ارائهکننده شاخصهای ظرفیت سـنجی سـطوح میـان افـزا باشـد
وجود ندارد ،اما کارهای تحقیقاتی زیادی انجامشده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود .از جملـه نمونـههای
خارجی میتوان به کتاب ارزشمند استانداردهای برنامهریزی و طراحی شهری مربو بـه APA2و کتـاب اسـتراتژیهای
موفقیتآمیز توسعه از انتشارات NMI3اشاره کرد که به معرفی توسـعه میـان افـزا و ارائـه شـاخصهایی در مـورد نحـوه
ظرفیت سنجی سطوح میان افزا میپردازند .لیو و همکاران ( )2010در تحقیقی بـا عنـوان ارزیـابی اثـرات زیسـتمحیطی
برنامهریزی استفاده از زمین بر اساس مفهوم توسعه میان افزا و رشد هوشمند شهری در شهر وهـان ،بـر اسـاس تحلیـل
1 . Habitat
2 . American Planning Associattion
3 . Northeast-Midwest Institute
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تناسب بومشناختی تأثیر مسـتقیم الگوهـای اسـتفاده از زمینهـای منطقـهای بـر اسـاس تحلیـل همپوشـانی در محـی
 ArcGISرا بررسی کرده و با تعیین سهطبقه نسبتاً مناسب ،مناسب و نامناسب ،توسعه اکولوژیک محـور شـهر وهـان را
مشخص نمودند ( .)Liu et al,2010:9پارك1و همکاران ( )2011در پژوهشی بـا عنـوان کـاربرد شـاخصهای تناسـب
اراضی برای پیشبینی و مقایسه رشد شهری بر روی زمینهای خالی در کره جنوبی با استفاده از  GISو  RSبه مقایسـه
شاخص مناسب بودن زمین برای توسعه شهری پرداختند .در این تحقیق از روشهای رگرسیون لجستیک و فرآیند سلسله
تحلیل مراتبی به بررسی اراضی مناسب توسعه شهری استفاده گردید که هر دو روش ،خروجـی مشـابهی بـرای شـاخص
تناسب اراضی ارائه دادند .السیناك و ریستویچ )2017(2در تحقیق با عنوان شهر هوشمند ،ایمنی و امنیـت ،تمرکـز اصـلی
خود را بر ایمنی و امنیت در شهرهای هوشمند آینده قرار دادند و مطالعه آنهـا در مـورد برنامـه شـهر هوشـمند ،فقـدان
اهمیتی را که به این موضوع داده میشود را نشان میدهد .نتایج نشان دادنـد کـه میبایسـت در همـه زمینـهها ،توسـعه
تکنولوژی باید پس از آموزش شهروندان در مورداستفاده از آنها باشد .حتـی پیشـرفتهترین شـهر هوشـمند اگـر ویژگـی
شهروند هوشمند و آموزش را از دست بدهد موفق نخواهد بود .نسترن و قدسی ( )1394در مقالهای بـا عنـوان شناسـایی
پهنههای مستعد توسعه میان افزا در نواحی ناکارآمد مراکز شهرها (نمونه :منطقه یک اصفهان) ،به این نتایج دست یافتنـد
که بخشهای شرقی ،جنوبی و قسمتی از بخشهای مرکزی منطقه یـک اصـفهان کـه شـامل محـالت درب کوشـک،
عباسآباد ،جلفا ،صائب و شاهزاده ابراهیم هستند ،بیشترین پهنههای مستعد توسعه میان افزا را دارنـد (نسـترن و قدسـی،
 .)68-51 :1394پوراحمد و همکاران ( ،)1395در مقاله با عنوان شناسایی ظرفیتهای بافت کالبدی بهمنظور توسعه میان
افزا با استفاده از مدلهای تصمیمگیری ترکیبی و  ( GISمطالعه موردی :شهر اهـواز) ،بـه ایـن نتـایج دسـت یافتنـد کـه
کاربری های بایر و مخروبه ،صنعتی ،نظامی ،ورزشی ،تأسیسات شهری و تجهیـزات شـهری بـا مسـاحت 26646871.04
مترمربع در اولویت اول میباشند که بهصورت پراکنده در سطح شهر قرار دارند .مشکینی و همکاران ( )1395در تحقیقـی
با عنوان توسعه میان افزا با رویکرد رشد هوشمند بافت فرسوده در راستای عمران شهری به این نتایج دسـتیافتهاند کـه
امروزه توجه به ظرفیتهای توسعهای درون مناطق شهری بهعنوان سیاست نوین و عملی در حـوزه برنامـهریزی شـهری
پذیرفتهشده است .بهطوریکه راه رسیدن به شهر پایـدار و عمـران شـهری از توسـعه درونزای شـهری میگـذرد .رشـد
پراکنده شهری (اسپرال شهری) در چند دهه اخیر با تخریب وسیعی از اراضی کشاورزی و سـرمایههای طبیعـی پیرامـون
شهرها ،دستیابی به شکلی پایداری از کالبد شهر را با چالشی اساسی روبهرو کرده است .رشـد هوشـمند شـهر بـهعنوان
یکی از دیدگاههای نوین توسعه پایدار شهری ،در دهه  1990و در ادامه مباح شهری که از دهههای  70و  80مـیالدی
شکلگرفته بوده مطرح شد .این دیدگاه با هدف دستیابی به شکل پایداری از کالبد شهر ،ضمن توجه به پیرامون شـهرها،
سیاست توسعه درونی شهر و دست یابی به شکل فشرده شهری را پایه نظری خود قرار داده است .میرمقتدایی و همکاران
( ) 1398در تحقیقی با عنوان تأملی بر مفهوم توسعه میان افزا و ضرورت آن در محالت شهری به این نتیجه دسـت پیـدا
کردند که پیادهسازی توسعه میان افزایی شهری در محالت درونشهری ارلب شـهرهای ایـران کـه بـا گسـترش افقـی،
افزایش هزینههای خدماترسانی و استفاده بیشازحد منابع و ظرفیتها مواجهاند ،با توجه به مجموعه عوامل و معیارهـای
مؤثر ذکرشده در اجرای این توسعه امکانپذیر و پربازده خواهد بود .بهطوریکه با استفاده از ظرفیتهای موجود و ارتقـای
آنها عالوه بر پاسخگویی به نیازهای ساکنان فعلی از نظر دسترسی به خدمات شهری ،میتوان زیرساختهای الزم برای
جمعیت آتی را نیز احراز کرد .سرور ( )1398در پژوهشی به شناسایی بافتهای فرسوده شـهری بـر اسـاس شـاخصهای
کالبدی مطالعه موردی :منطقه یک شهر تبریز پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که  %27محـدوده ایـن منطقـه
1 . Park
2 . Lacinak & Ristvej
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شهری از فرسودگی متوس به باال برخوردار میباشد .در واحد تحلیل نواحی منطقه موردمطالعه نیز ناحیه  ،5با دارا بـودن
 45%/3از بیشترین محدوده فرسودگی برخوردار هست .در مقابل ناحیه ( 1محدوده شـهرك ولیعصـر) بـا  %12فرسـودگی
کمترین میزان فرسودگی را در میان نواحی به خود اختصاص داده است.
مبانی نظری
تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیتها ،افول اقتصادی ،افول کیفیت کالبدی ،کاهش ارزشهای محلهای و مسکونی ،افـول
کیفیتهای اجتماعی ،شرای نامطلوب زیستمحیطی ،دشواریهای دسترسی و مشکالت ترافیکی و انحطا کیفیتهـای
فرهنگی و بصری دستبهگریبان هستند .این معضالت از علـل ایجـاد توسـعه بافـت فرسـوده بـوده و بـدون شـناخت و
مشکالت متعدد برای بافتهای فرسوده ،این مسئله تبدیل به تهدیدی انسانی ،اجتماعی و اقتصادی بـرای شـهرها شـده
است .زمینههای فرسودگی و بررسی فرایند ایجاد بافتهـای فرسـوده شـهری ،در ابعـاد کالبـدی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و حقوقی – مدیریتی اسـت .ایـن زمینـهها و ابعـاد ،تـأثیرات شـگرفی را در ایجـاد فرسـودگی
محلههای شهری به دنبال داشته است همزمان با بروز مسـائل متعـدد ناشـی از ابعـاد متفـاوت فرسـودگی در بافتهـای
فرسوده و رفع ناپایداری در آنها ،دستاندرکاران ،در هر مقطع زمانی رویکردها و سیاستهای متفاوتی را برای مداخله در
بافتهای فرسوده انتخاب کردند که هرکدام سعی در اصالح ضـعف رویکردهـا و سیاسـتهای قبلـی داشـتند (یعقـوبی و
شمس .)64 :1398،یکی از این سیاستها توسعه از درون است .توسعه درونزا بـه توسـعه جدیـد در منـاطق اولویـتدار
سرمایهگذاری و در زمینهای خالی و متروکه درون نواحی ساختهشده جوامـع موجوداسـت .درعینحـال ،تأکیـد توسـعه
درونزا بر احیا و توسعه مجدد قطعات زمین در اینگونه نواحی نیز هست .مرکز تحقیقـات و توسـعه شـهری واشـنگتن،
توسعه درونی را فرایند توسعه شهری در اراضی خالی و یا بالاستفاده داخـل نـواحی موجـود شـهری میدانـد کـه قـبالً
ایجادشدهاند و همچنین معتقد است بیشتر نواحی شهری چنین فضاهای خالی را در داخل محدوده شـهری خـود دارنـد.
توسعه درونزای شهری ،راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش شهر در زمینهای توسعهنیافته پیرامـون شـهری و
نواحی سبز روستایی و توسعه زمینهای خالی و متروکه داخل مناطق شهری است و بهنوعی تجدیدکننده حیات شهری
است تعریفی که جامعه برنامه ریزان آمریکا ارائه کرده است ،توسعه درونزا در واقع رشد و توسعه شهری در زمینهـای
خالی و رهاشده داخل شهراست؛ و در ریر این صورت در نواحی ساختهشده داخـل شـهر در قالبهـای گونـاگون اتفـاق
میافتد (علیاکبری و وارثی .)161 :1398،توسعه میان افزا ،مربو به استفاده از قطعات زمین خالی و رهاشده و همچنـین
ساختمانهای موجود در مراکز شهری نواحی مادر شهر با هدف رشد سکونت در تقابل با رشد و گسترش در فضای بـاز و
زمینهای زراعی اطراف شهر ،میباشد .رشد هوشمند را میتوان بهعنوان یک تاکتیک از رشد هوشمند منطقهای بهحساب
آورد ( .)Caves,2005توسعه میان افزا یا توسعه مجدد از درون یا توسعه درونزا ،شکلی از توسعه شهری اسـت کـه بـر
روی زمینهای متروکه و رهاشده و بالاستفاده داخل محدوده بافت موجود شهرها شکل میگیـرد .نهایتـاً اینکـه ،توسـعه
میان افزایی شهری به دنبال جلوگیری از خزش شهری ،ارتقای الگوی توسعه فشـرده ،حفاظـت از فضـاهای بـاز و سـبز
پیرامون شهرها و توجه به سکونتگاههای مسئلهدار میباشد و قصد دارد که رشد و توسعه در قطعات خالی ،رهاشده و کم
استفادهتر زمین شهری که از خدمات زیرساختی مختلف مانند دسترسی ،آب ،برق و  ...برخوردارند ،صورت گیـرد .توسـعه
میان افزایی شهری بر خالف سایر سیاستهای توسعه شهری ،با توجه به اینکه در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و
شهروندان و واحدهای همسایگی صورت میپذیرد ،موضوعی پیچیده ،چندوجهی ،میان بخشی و حتی فـرا بخشـی اسـت
(سعیدی رضوانی و کاظمی .)116 :1390 ،در واقـع اصـطالح توسـعه میـان افـزا ،نوسـازی ،بهسـازی و بـهنوعی دوبـاره
قابلاستفاده نمودن مناطق شهری موجود و توزیع عادالنه و برابر بناها و امکانات شـهری در تمـامی نقـا و سـطوح آن،
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تأمین و امکان بازسازی و سازماندهی مجدد کالبد شهر است .در دنیای اندیشه پردازی در مـورد مداخلـه در بافتهـا و
فضاهای کهن شهری ،دو گرایش و دیدگاه عمده وجود دارد :کارکردگرایی و فرهنگ گرایی .در دیـدگاه کـارکردگرایی؛
اولویت با مقوالت اقتصادی بوده و ابعاد فرهنگی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و در دیدگاه فرهنگ گرایی برعکس،
شرای و ارزشهای فرهنگی عامل رالب در شـکلدهی فضـا تلقـی میشـوند .ارزشگـذاری بیشازحـد بـه گذشـته از
مشخصات بارز این دیدگاه است .دیدگاه کارکردگرا فضاهای شهری کهن را از دید مصرفی مینگرد ،درحالیکه دیـدگاه
فرهنگ گرا به این فضاها به دید موزه مینگرد ازاینرو امر به حفاظت مینماید .دیدگاه کـارکردگرا معمـوالً بـا انقطـاع
گرایی ،به معنای قطع روند تاریخی و دیدگاه فرهنگ گرا با تداوم گرایی به معنای ادامه این رونـد همـراه اسـت (جمـال
پور.)34 :1378 ،

شکل شماره  .1حوزههای عمل توسعه درونی شهر ،منبع( :سلیمانی و همکاران)128 :1394،

توسعه میان افزا فرآیند باز توسعه و بازدهی استفاده قطعات خالی یا بالاستفاده در میان نواحی موجود شهری است که
قبالً توسعهیافته است .در توسعه درونی؛ گسترش بهجای افقی و پراکنده ،بهصورت عمودی و درونزا در داخل بافت
موجود است .در این سیاست بافتهای قدیمی ،فرسوده و ناکارآمد شهری احیا ،بهسازی و نوسازی میگردند ،اراضی بایر
و رهاشده شهری کاربری یافته و زندگی روزمره شهروندان پیوند میخورد .درمجموع رشد از درون بهعنوان وسیلهای
برای تحقق رشد هوشمند شهر و رسیدن به شکلی پایدار از کالبد شهر ،در نقطه مقابل حومههای گسترده و پراکنده
مورد تأکید قرار میگیرد (ملکشاهی و همکاران .)1397:133،آنچه در این پژوهش بهعنوان پیشفر

در نظر گرفته

میشود ،نه دیدگاه کارکردگرا و نه دیدگاه فرهنگ گرا ،بلکه تلفیقی از این دو است .بافتهای فرسوده شهری پیش از
هر چیز مسکن و مأوای انسانهای ساکن در آن است یا حداقل هدف این است که چنین باشد .توقع ساکن شدن
انسانها در محیطی که فاقد استانداردهای زندگی شهری و بی انطباق با نیازهای امروزی است؛ دور از معیارهای عدالت
اجتماعی است .خودخواهی است که به خاطر سالیق جهانگردان و افرادی که مجبور به زندگی در این فضاها نیستند،
بافتهای کهن را به دید موزه نگاه کرده و از هرگونه اقدام برای مداخله دوری نمود .همزمان وجود آثاری از روزگاران
قدیم ،بهخصوص در شرای بحرانی نسل گمشده امروز ،بسیار حائز اهمیت بوده و از بین بردن آنها با هیچ معیاری
عقالیی نیست .بدین ترتیب ،دیدگاه موردنظر این پژوهش واقعگرایی میباشد و در این دیدگاه مداخله مجاز شمردهشده
و هدف اصلی آن امروزی ساختن بافتها و فضاهای فرسوده شهری و توسعه اجتماعی با رعایت جنبههای فرهنگی
میباشد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش انجام از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی میباشد و در اجرای آن از روش پیمایش استفادهشده
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است ،بدین معنا که در گام اول به توصیف متغیرها و در گام دوم به بررسـی رابطـه بـین شـاخصهای تحقیـق پرداختـه
میشود .در ضمن به لحاظ روششناختی این تحقیق درصدد بررسی مسئله و موضوع مشخصی میباشد .پژوهشی کـه در
جهت ایجاد تغییر مثبت انجام شود و ازآنجهت که میتواند برای برخی سازمانها و ارگانهای شهری همچون شهرداری
و سازمان نوسازی شهر تهران مفید و به کار آید کاربردی است .برای شناسایی محدودههای اولویتدار از مـدل فـازی در
سیستم اطالعات جغرافیایی استفادهشده است .این عمل با استفاده از ترکیب منطق فازی و سیستم اطالعات جغرافیایی و
به روش زیر صورت گرفته است:
در ابتدا دادههای مربو به هر شاخص وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شده و پردازش اولیه (ویـرایش الیـهها و جـداول
توصیفی ،تغییر سیستم تصویر و مختصات جغرافیایی و  )...بر روی آنها انجامشـده اسـت ،سـپس در سیسـتم اطالعـات
جغرافیایی الیهها فازی شده است .در آخر برای محاسبه نهایی محدودههای دارای اولویت از سه عملگر فازی استفادهشده
است 1 :ـ اجتماع فازی ()Fuzzy OR؛  2ـ اشتراك فازی ()Fuzzy AND؛  3ـ گاما فازی ( .)Fuzzy Gammaبعد
از تعیین وزن نهایی معیارهای شناسایی ظرفیتهای توسعه درونی در محدوده بافتهـای ناکارآمـد منطقـه  14و  4شـهر
تهران ،برای هرکدام از آنها یکالیه اطالعاتی در محی نرمافزار  Arc GISتهیه شد .الیههای اطالعاتی تهیهشـده از
شهرداری مناطق  4و  14و مهندسین مشاور ویرا شهر پایدار گرفتهشده .در ابتدا دادههای مربو به هر شاخص در محی
 Arc GISواردشده و پردازش اولیه (ویرایش الیهها و جداول توصیفی ،تغییر سیستم تصویر و مختصات جغرافیایی و )...
بر روی آنها انجامشده است تا برای مرحله بعدی ،یعنی استانداردسازی یا فازی سازی الیـهها آمـاد شـوند .ازآنجاییکـه
معیارهای مورداستفاده در شناسایی ظرفیتهای توسعه درونی از مقیاسهای مختلفی برخوردارند ،برای مقایسه با همدیگر
الزم است تا بی مقیاس شوند یعنی باید استاندارد شوند .در این مرحله وزن دهی به هر یک از معیارهـا بـر اسـاس تـأثیر
نسبی که اولویتبندی ظرفیتهای توسعه درونی دارند با استفاده از منطق فازی و در محی  Arc GISانجامشده اسـت.
در مرحله استانداردسازی ،دادههای مربو به شاخصها در مقیاس بین صفر (پایینترین سطح پایداری) و یـک (بـهعنوان
باالترین سطح پایداری) قرار داده میشوند ( Hîncu,2011,94به نقل از عین شاهی میرزا.)93 :1391 ،

مساحت قطعات
کیفیت ابنیه
مصالح ابنیه
عر معابر
کاربری

جدول شماره  .1ابعاد و معیارها
کمتر از  200متر  200 -تا  300متر 300 -تا  400متر 400 -تا  500متر -بیش از  500متر
نوساز-قابل نگهداری-مرمتی-تخریبی-بایر-در حال ساخت
اسکلت بتنی یا فلزی-آجر و آهن-آجر و چوب-خشت و چوب
کمتر از  6متر 6-تا  10متر 10-تا  12متر 12-تا  15منر-معابر باالی  15متر
مسکونی مخروبه و متروکه -مسکونی و تجاری

منبع( :ملکشاهی و همکاران1397،؛ آروین و همکاران1396،؛ یزدانی و همکاران)1396،

بحث و یافتهها
فازی سازی شاخص مساحت زمین

مطالعه پیشینه تحقیقات نشان میدهد که قطعات ریزدانه (بر اساس ضواب تعیین بافـت فرسـوده ،قطعـات کمتـر از 200
مترمربع ریزدانه محسوب میشوند) بهعنوان یک ظرفیت برای توسعه درونی شهر بهحساب میآیند چراکه امکان تجمیع و
نوسازی را دارند .بنابراین هرچقدر مساحت قطعات کمتر باشد امتیاز فازی آنها بیشـتر اسـت .بـرای استانداردسـازی ایـن
معیار ،با استفاده از نرمافزار  Arc GISو عملگرهای آن (مانند  Raster Calculatorو  )FuzzyMembershipاین
الیه استانداردسازی شده است.
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شکل شماره  .2نقشه فازی شاخص مساحت زمین در منطقه  14و  4تهران

فازی شاخص کاربری اراضی

برای شناسایی ظرفیتهای توسعه درونی زمینهای بایر و متروکه و مخروبه در اولویت اول قرار دارند .در این راستا بـرای
هر کدام از کاربریها امتیازی طبق جدول شماره  2انتخابشده است .بعد از امتیاز دادن به کاربریهای ابتدا آنهـا را بـه
رستر تبدیل کرده و درنهایت آنها را با استفاده از عملگرهای نرمافزارهـای  Arc GISفـازی و یـا بهاصـطالح اسـتاندار
استفادهشده است.
جدول شماره  .2امتیاز کاربریهای محدوده فرسوده
نوع کاربری
مسکونی

امتیاز
5

مختلط (مسکونی ـ تجاری و )...

4

تجاری و مختلط تجاری با سایر کاربریها

2

صنعتی ـ کارگاهی و انبار

3

مخروبه ـ متروکه و زمین بایر

6

کاربریهای خدماتی و باغ و کشاورزی

1

مقایسه امتیاز فازی (استاندارد) کاربریها نشان میدهد که در منطقه  4و  14شهر تهران اراضی فاقد کـاربری (مخروبـه،
بایر و فاقد بنا) در راستای توسعه درونی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند .این در حالی اسـت کـه کاربریهـای
خدماتی و بافها که امکان تغییر پهنه کاربری آنها وجود ندارد کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.

شکل شماره  .3نقشه فازی شاخص کاربری زمین در منطقه  14و  4تهران
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فازی شاخص کیفیت ابنیه

یکی دیگر از معیارهای که برای شناسایی ظرفیتهای توسعه درونی انتخابشده اسـت ،کیفیـت ابنیـه اسـت .بـر اسـاس
مطالعه تحقیقات پیشین هرچقدر کیفیت ابنیه پایینتر باشد اولویت بیشتری برای توسعه درونـی بهحسـاب میآیـد چراکـه
امکان نوسازی و تجمیع امالك فراهم میشود و از طرفی دیگر امالك نوساز و قابل نگهداری اولویت چنـدانی در توسـعه
درونی ندارند .جدول شماره  3امتیاز کیفیت ابنیه را برای توسعه درونی نشان میدهد.
جدول شماره  .3امتیاز کیفیت بنا محدوده فرسوده
کیفیت ابنیه
تاریخی و میراث فرهنگی

امتیاز
0

در حال ساخت

1

نوساز

2

قابل نگهداری و مرمتی

3

فرسوده ـ تخریبی

4

بایر ،مخروبه و فاقد بنا

5

پـــس از امتیـــازدهی بـــه کیفیـــت ابنیـــه محـــدوده فرســـوده بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار  GISو عملگرهـــای آن
( )FuzzyMembershipاستاندارد شد و امتیاز الیه بین  0-1قرار گرفت .محدودههای که برای توسعه درونـی اولویـت
بیشتری دارند ،امتیاز  1و محدودههای که اولویت کمتری دارند امتیاز فازی آنها برابر با  0است .همانطوری که در نقشه
استانداردسازی منطقه  14و  4شهر تهران مشهود است ،محدودههای که نوسازی شده است کمترین امتیـاز فـازی را بـه
خود اختصاص دادهاند .این در حالی است که محدودهها فرسوده و تخریبی به علت داشتن ظرفیت فیزیکی توسعه درونـی
و همچنین امکان بارگذاری کاربریهای متناسب با توسـعه درونـی (اعـم از خـدماتی ،درمـانی ،فضـای سـبز و درنهایـت
مسکونی) امتیاز بیشتری را به خود اختصاص دادهاند.

شکل شماره  .4نقشه فازی کیفیت ابنیه بافت فرسوده منطقه  14و  4تهران

فازی شاخص نفوذناپذیری

یکی از اهداف توسعه درونی شهرها ،دسترسی تمامی ساکنین به معبر با عر

مناسب و همچنین امکان خدماترسانی به

آنها است .در این راستا محدودههای که نفوذپذیری آنها کم است بهعنوان محدودههای اولویتدار برای توسعه درونـی
شناختهشده است .معابری که عر

آنها کمتر از  6متر است بهعنوان معابر نفوذناپذیر شـناخته میشـوند .بخـش مرکـز

بافتهای فرسوده بیشتر دارای معابر با عر

کمتر از  6متر است .برای فازی سازی این معیـار در محـی  Arc GISو

عملگرهای آن ( )FuzzyMembershipبا استفاده از توابع خطی ( )Linearاستانداردسازی (فازی سازی) شـده اسـت.
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همانطوری که شکل  5نشان میدهد محدودههای که دسترسی مستقیم به معابر با عر

مناسب را دارنـد امتیـاز کمتـر

برای توسعه درونی به خود اختصاص دادهاند ،این در حالی است که محدودههای نفوذناپذیر امتیاز فازی بیشتری بـه خـود
اختصاص دادهاند ،بنابراین برای توسعه درونی در اولویت اول قرار دارند .مقایسـه نقشـههای مربـو بـه نفوذناپـذیری در
مناطق  4و  14شهر تهران نشان میدهد که محدودههای که عر

معابر دسترسی پالكهای کمتر از  6است بـه علـت

بکر و دستنخورده بودن ،قابلیت بیشتری برای توسعه درونی دارد .این شاخص بهویژه برای منطقه  14بـه علـت داشـتن
معابر با عر

کمتر  6متر مشهودتر است بهطوریکه بیشترین امتیاز فازی در منطقه  14برابر بـا  1اسـت ایـن در حـالی

است که بیشترین امتیاز فازی برای منطقه  4برابر با  0/69است.

شکل شماره  .5نقشه فازی شاخص نفوذناپذیری در منطقه  14و  4تهران

شناسایی محدودههای اولویتدار برای توسعه درونی منطقه  14و  4شهر تهران

برای استدالل نهایی محدودههای دارای اولویت از روشهای مختلفی استفاده میشود .از جمله این روشها میتوان بـه
minو  )and, or( maxو روش مرکز ثقل ( )center of gravityو گاما ( )Gammaاشـاره کـرد .ازآنجاییکـه
برای استاندارد کردن (فازی سازی) شاخصهای تحقیق از توابع کاهشی و افزایشی استفادهشده و برای توابـع کاهشـی و
افزایشی بهترین عملگر ،گاما میباشد ،به این دلیل نتایج بهدستآمده از این عملگـر مبنـای تحلیـل محـدودههای دارای
اولویت برای توسعه درونی قرارگرفته است .شکل شماره  6الیه نهایی بهدستآمده از این عملگر را نشـان میدهـد .ایـن
عملیات برحسب حاصلضرب جبر فازی و حاصل جمع جبری فازی بهصورت زیر تعریف میشود:
)Combination = (Fuzzy A lg. Sum) *(Fuzzy A lg. Pr oduct
µ
Fuzzy Gamma Value = POW (1 - ((1 - arg1) * (1 - arg2) * ...), Gamma) * POW
(arg1 * arg2 * ..., 1 - Gamma).
در این عملگر به محاسبه گامای  0/1تـا  0/9شـاخصهای چهارگانـه پرداختـه شـد اسـت .درنهایـت ،بـا تطبیـق نتـایج
بهدستآمده با الیههای اولیه و مشاهده میدانی ،گامای  ،0/9بهترین حالت را نشان داد .بررسی و مقایسه منطقـه  4و 14
شهر تهران نشان میدهد که کمترین امتیاز منطقه  14برابر با  0/166و بیشترین امتیاز برابر با  0/94است ایـن در حـالی
است که منطقه  4تهران کمترین امتیاز  0/28و بیشترین امتیاز  0/98را به خود اختصاص داده است .مقایسه نقشه ترکیب
شاخصهای تحقیق نشان میدهد که محدودههای که بیشترین امتیاز را به دست آورده منطبق هستند؛ با اراضی فاقد بنـا
و رهاشده ،کاربریهای مسکونی باکیفیت فرسوده و با مساحت باالی  200مترمربع است.
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شکل شماره  .6ترکیب نقشههای فازی منطقه  14و  4تهران

پس از ترکیب الیههای مرتب با شاخصها میتوان نقشه بهدستآمده را در سه پهنه؛ کم یـا بـدون اولویـت ،بـا اولویـت
متوس و با اولویت بسیار باال برای مداخله و توسعه درونی مشخص نمود (شکل شماره  .)7تحلیل نقشـههای مربـو بـه
هر کدام از این مناطق نشان میدهد که کمترین امتیاز در این نقشه برابر با  0.166و بیشترین امتیاز فازی برابـر بـا 0.94
است .این امتیاز را به پنج دسته مساوی به شرح زیر تقسیمبندی شده است:
 1ـ محدوده با اولویت خیلی کم مداخله امتیاز بین  0/470ـ 0/1؛
 2ـ محدوده با اولویت کم مداخله امتیاز بین  0/570ـ 0/471؛
 3ـ محدوده با اولویت متوس برای توسعه درونی :امتیاز بین  0/650ـ 0/571؛
 4ـ محدوده با اولویت باال برای توسعه درونی :امتیاز بین  0/740ـ 0/651؛
 5ـ محدوده با اولویت بسیار باال برای توسعه درونی :امتیاز بین 0/980ـ .0/741

شکل شماره  .7محدوده اولویت توسعه درونی بافت ناکارآمد منطقه  14و  4تهران

در نقشه تلفیقی شاخصهای کالبدی ،مساحت هر یک از پهنهها به تفکیک ،بهدستآمده است .همانگونه کـه در جـدول
شماره  4مشاهده میشود ،محاسبات مربو به مدل منطق فـازی در ترکیـب بـا سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی بـهخوبی
توانسته است اولویتهای موجود برای بهسازی و نوسازی و تحقق توسعه درونی را به دست آورد .بر اساس جـدول ذیـل
محدودههای با اولویت باال با مساحت  623412.87مترمربع 32%/34 ،از مساحت محدوده منطقـه  14تهـران را بـه خـود
اختصاص داده است.
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جدول شماره  .4تعیین مساحت پهنههای دارای اولویت برای توسعه درونی در منطقه  14شهر تهران
منطقه  14تهران
مساحت (مترمربع)
162104/66

نوع اولویت
اولویت خیلی کم

درصد
8/41

اولویت کم

257122/08

13/34

اولویت متوسط

340454/58

17/66

اولویت باال

623412/87

32/34

اولویت بسیار باال

544867/35

28/26

مجموع

1927961/54

100

ضوابط و معیارهای ساختوساز شهر تهران

اینگونه از بافت مسکونی متداول شهری ،که در چارچوب ویژگیهـای کالبـدی (ریزدانـه ،گـذرگاههای باریـک و تنـگ،
مصالح ساختمانی و فناوری ساخت ناپایدار )... ،و کارکردی (نبود و کمبود فضاهای خـدماتی عمـومی ،نفوذناپـذیری )... ،و
اجتماعی اقتصادی (تراکم جمعیتی بسیار باال ،سکونت الیههای اجتماعی کمدرآمد عموماً مهاجر )... ،آن ،بافت حاشیهای و
خودرو و شمرده میشود ،با شیوههای متداول تهیه طرح تفصیلی قابل ساماندهی نیست و بـرای آن ،در مقیـاس فراتـر از
طرح تفصیلی ،باید طرحهای ویژه بهسازی با برنامهریزی دقیق مداخلهای ،مالی ،کالبدی و  ...تهیه شود.
با توجه به نامعلوم بودن زمان تهیه طرحهای ویژه بهسازی و ضرورت پاسخگویی به نیازهـای سـاکنان ایـن بافتهـا در
فاصله زمانی تصویب طرح بازنگری و تهیه طرح ویژه یادشده ضمن تأکید بر ضرورت تهیه هر چه سریعتر طرحهای ویژه
بهسازی ،ضواب و مقررات شهرسازی و معماری موقت به شرح زیر تدوینشده است.
 5ـ  2ـ  6ضواب و مقررات ساختوساز در پهنه مسکونی طرح تفصیلی شهر تهران:
 1ـ پهنه موجود در اراضی بافت فرسوده منطقه  14و  4شهر تهران  R122است.
 2ـ حداقل مساحت زمین در پهنه  R122تهران  250مترمربع است.
 3ـ حداکثر سطح اشغال  %60( %300در  5طبقه)؛
جدول شماره  .5ضوابط ساختوساز در محدودههای مسکونی شهر تهران (پهنه )R

پهنه اصلی

کد دورقمی

پهنه

کد سهرقمی

مسکونی عام

حداکثر تراکم

حداکثر تعداد طبقات

R1
3

مسکونی با
تراکم زیاد

حداکثر سطح اشغال

R1
2

مسکونی با
تراکم متوس

حداقل انداز قطعات

R1
1

مسکونی با
تراکم کم

R111
R112
R121
R122
R131

پهنه

حداقل عرض معبر

مشخصات کلی زیر

مسکونی ویالیی  3طبقه
مسکونی  3طبقه
مسکونی  4طبقه
مسکونی  5طبقه
مسکونی  6طبقه

120%
180%
240%
300%
360%

2
3
4
5
6

60%
60%
60%
60%
60%

200
250
300

8
10
12

جمعیتپذیری و ظرفیتهای تولید مسکن در قطعات با اولویت نوسازی

مرمت و نوسازی بافت تاریخی و قدیمی شهرها به مفهوم تجدید حیات یا بازسازی آن بخش از نواحی شهری اسـت کـه
فاقد استانداردهای عمومی رایج هستند .این نواحی با توجه به کمبودها و مسائل عدیدهای (کمبود مسکن ،نـاامنی ،معـابر
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تنگ و  )...مواجه هستند .ازآنجاییکه بخش عمدهای از سطح شهرهای کشور ما دچار فرسـودگی و ناکارآمـدی اسـت ،در
این محدوده سرمایههای انسانی ،مالی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در معر

خطر ناشی از حوادث ریرمترقبه و

کژ کارکردیهاست که بهشدت نیازمند توسعه ،احیاء ،بهسازی است .بافتهای ناکارآمد شـهری از محلـههای فرسـودهای
تشکیلشده است که از یکسو دارای ریشههای سکونتی بوده و واجد ارزشهای رنـی معمـاری و شهرسـازی در برخـی
مناطق و اجزا میباشند .درعینحال به جهت عدم تطابق با زندگی شهری امروزی کامالً فاصله گرفته و دارای مشـکالت
گسترده زیرساختی و رو بنائی میباشند .درعینحال ساکنان این مناطق به دلیل پایین آمدن ضریب اجتماعی و با توجه به
پنهان بودن ساختار و بافت کالبدی از نظارت اجتماعی ،بهمرورزمان به مناطق نوساز شهر جابجا میشوند.؛ بنابراین مناطق
نیازمند برنامهریزی یکپارچه و سیستمی در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی در ارتبا چند سویه با سیسـتم و کـل
بزرگتر از خود میباشند .همانطور که اشاره شد در منطقه  14شهر تهران ،سطح قابلتوجهی بافت ناکارآمـد وجـود دارد
که با توجه به محدودیتهای گسترش افقی شهر ،تخریب اراضی مرروب زراعی و همچنین وجود تهدیـدهای اجتمـاعی،
اقتصادی و زیستمحیطی -کالبدی در این بافتها ،این بافتها میتوانند در آینده با اتخاذ و اجرای راهکارهای مناسب در
زمینه احیاء و نوسازی و همچنین تأمین نیازهای کالبدی ،فعالیتی و تفریحـی شـهر مـؤثر واقـع شـوند .عـالوه بـر مـوارد
ذکرشده ،نتایج تجربی حاصل از احیاء و نوسازی بافتهای ناکارآمد در سطح کشور نیز میتواند بهعنوان مبنـای منطقـی-
قیاسی ادعاهای فوق باشد .از مساحت  1456هکتـاری منطقـه  14تهـران ،مسـاحت  192/76هکتـار را بافـت فرسـوده،
ناکارآمد و اراضی رهاشده پرتراکم تشکیل داده و الباقی به معابر و فضاهای باز و اراضـی بـایر اختصـاصیافته اسـت .بـر
اساس اولویتبندی محدودههای ناکارآمد برای توسعه درونی که در این فصل انجام شد ،حدود  %60/6از مسـاحت بافـت
ناکارآمد منطقه دارای اولویت باالی و بسیار باالیی برای توسعه درونی است .همانطور که در جدول  5ـ  6آمـده اسـت،
بدبینانهترین حالت ساختوساز در پهنه با اولویت باال برای نوسازی ،در نظر گرفتهشده است .در این تقسـیمبندی کـه بـر
مبنای ضواب ساختوساز در محدوده بافت ناکارآمد بهدستآمده ،حاکی از آن است که از مجموع  116/82هکتاری بافت
اولویتدار برای توسعه درونی 4673 ،قطعه زمین با مساحت  250مترمربع به دست میآید .با توجه به ضواب ساختوسـاز
در پهنه ( R122که شامل تراکم %300؛ سطح اشغال  60درصد و تعداد طبقات  ،)5میتوان بـا اسـتفاده از فرمـول زیـر
تعداد واحد و جمعیت را تخمین زد:
فرمول شماره 1
تعداد واحد مسکونی = مساحت محدوده اولویتدار (باال و بسیار باال) × سطح اشـغال  × %60تعـداد طبقـات ( 5طبقـه) ÷
(75میانگین مساحت مسکونی واحد آپارتمانی که بر اساس سرانه مسکونی  20مترمربع به ازای هر نفر و بعـد خـانوار 3.5
نفری در شهر تهران بهدستآمده)
واحد مسکونی 1168280/22 × 60%×5÷75=46731
فرمول شماره 2
جمعیت تخمینی = تعداد واحد مسکونی × میانگین بعد خانوار در شهر تهران ( 3.5خانوار)
نفر 46731×3.5 = 163559
بر این اساس ،درمجموع با ضواب موجود  46731واحد مسکونی ساخته میشود که با در نظر گرفتن بعد خـانوار  3/5نفـر
در هر واحد مسکونی ،تعداد جمعیت قابل اسکان به دست میآید که بر این مبنا میتوان گفت که  163559نفر را میتوان
در واحدهای جدید بر روی قطعات دارای اولویت باال ،برای نوسازی و تجمیع محاسبه نمود.
در نقشه تلفیقی شاخصهای سنجش ظرفیت پذیری توسعه درونی بافت ناکارآمد و اراضی بایر (رهاشده) منطقه  4تهران،
مساحت هر یک از پهنهها به تفکیک ،بهدستآمده است .همانگونه که در جدول شماره  8مشـاهده میشـود ،محاسـبات
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مربو به مدل منطق فازی بهخوبی توانسته است اولویتهای موجود برای بهسازی و نوسازی و تحقق توسعه درونـی در
منطقه  4شهر تهران به دست آمد .در منطقه  4تهران بیشترین مساحت محدوده اولویتدار را محدوده با اولویـت بـاال بـا
 82.4%مساحت از کل بافت فرسوده و زمینهای فاقد بنا را شامل میشود.
جدول شماره  .6تعیین مساحت پهنههای دارای اولویت برای توسعه درونی در منطقه  4شهر تهران
نوع اولویت
اولویت خیلی

منطقه  4تهران
درصد
مساحت (مترمربع)
2/8
7463/2

کم
اولویت کم

500

0/2

اولویت متوسط

11710/6

4/3

اولویت باال

27790/7

10/3

اولویت بسیار

222790/93

82/4

مجموع

270255/5

100

باال

بررسی ساختوساز در پهنه با اولویت باال برای توسعه درونی در محدوده بافت ناکارآمد منطقه  4شهر تهران حـاکی از آن
است که از مجموع  27هکتاری بافت اولویتدار برای توسعه درونی 1081 ،قطعه زمین با مساحت  250مترمربع به دسـت
میآید .با توجه به ضواب ساختوساز در پهنه ( R122که شامل تراکم %300؛ سطح اشغال  60درصد و تعداد طبقات ،5
میتوان با استفاده از فرمول زیر تعداد واحد و جمعیت را تخمین زد:
فرمول شماره 1

تعداد واحد مسکونی = مساحت محدوده اولویتدار (باال و بسیار باال) × سطح اشـغال  × %60تعـداد طبقـات ( 5طبقـه) ÷
(75میانگین مساحت مسکونی واحد آپارتمانی که بر اساس سرانه مسکونی  20مترمربع به ازای هر نفر و بعـد خـانوار 3.5
نفری در شهر تهران بهدستآمده)
واحد مسکونی 270255/5 × 60%×5÷75=10810
فرمول شماره 2
جمعیت تخمینی = تعداد واحد مسکونی × میانگین بعد خانوار در شهر تهران ( 3/5خانوار)
نفر 8648×3.5 = 37835
با استفاده از فرمولهای شماره  1و  2و درمجموع با ضواب موجود در محدوده بـا اولویـت بـاال  10810واحـد مسـکونی
ساخته میشود که با در نظر گرفتن بعد خانوار  3.5نفر در هر واحد مسکونی ،تعداد جمعیت قابل اسکان به دسـت میآیـد
که بر این مبنا میتوان گفت که  37835نفر را میتوان در واحدهای جدیـد بـر روی قطعـات دارای اولویـت بـاال ،بـرای
نوسازی و تجمیع محاسبه نمود .با توجه به بررسیها و محاسبات صورت گرفته بر مبنای ضواب ساختوساز در پهنههای
(طبق طرح تفصیلی شهر تهران) ،میتوان گفت که بافتهای ناکارآمد و اراضی رهاشـده در صـورت مـدیریت صـحیح و
بهکارگیری مشارکتهای مردمی در راستای احیاء ،از قابلیت باالیی برای توسعه درونی شـهر برخوردارنـد .توسـعه درونـی
منطقه  4و  14شهر تهران در همه ابعاد قابلدستیابی است .با این توضیح که فرایند توسعه و بخصـوص توسـعه درونـی،
یکجانبه نبوده و بهصورت نظام وار قابلدرك است.
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نتیجهگیری
شهر تهران که در طی چند دهه گذشته به دلیل مدیریت نامناسب ،زمینهـای اطـراف شـهری و سیاسـتهای واگـذاری
اراضی توسعه شهری در پیرامون شهر ،بهصورت اسپرال توسعهیافته است .از توجه به بافتهـای درونشـهری کـه بـرای
توسعه شهری از پتانسیل باالیی برخوردار میباشد ،رافل بوده اسـت .ایـن اراضـی داخـل شـهر (اعـم ساختهشـده ماننـد
بافتهای فرسوده و اراضی ناکارآمد با کاربریهای ناسازگار شهری) کلید همه فعالیتهای بشری از جمله تأمین مسـکن،
خدمات و تأسیسات شهر است .استفاده مطلوب و مؤثر از این اراضی داخل شهر در جهت تأمین خدمات از جمله مـواردی
است که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد بیتوجهی قرارگرفته است .اما در طی دهه اخیر با توجـههای ویـژه مـدیریت
شهری توسعه درونی شهر از طریق اراضی ناکارآمد شهری و بافتهای فرسوده مرکز توجه بسیاری از مسئولین قرارگرفته
است .شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .در این میان منطقه  14شهر تهران بهعنوان دروازه شرقی تهران و
منطقه  4شهر تهران به علت همجوار بودن با کاربریهـای ناسـازگار و ناکارآمـد شـهری از موقعیـت ویـژهای برخـوردار
می باشند .این مناطق از شهر تهران با واحدهای خدماتی ،اراضی نظامی ،اراضی بایر و فاقد بنا ،ظرفیتهای بـاالیی بـرای
توسعه درونی در خود ایجاد نمودهاند .با توجه به هدف اصلی تحقیق حاضر (بررسی ظرفیتهای توسعه درونـی بافتهـای
ناکارآمد در اراضی رهاشده و فرسوده مناطق  4و  14شهر تهران) ،پـس از شناسـایی محـدودههای دارای اولویـت بـرای
توسعه درونی در این مناطق (از طریق مدل ترکیبی  )Fuzzy GISاین محدودهها در گروههای :اولویت خیلی کم ،کـم،
متوس  ،اولویت باال و اولویت خیلی باال تقسیمشده است .بررسی نتایج حاصله در منطقه  14شهر تهـران نشـان میدهـد
که ،سطح قابلتوجهی از بافت ناکارآمد در این منطقه وجود دارد که با توجـه بـه محـدودیتهای گسـترش افقـی شـهر،
تخریب اراضی مرروب زراعی و همچنین وجود تهدیدهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی -کالبدی در این بافتهـا،
می توان در آینده با اتخاذ و اجرای راهکارهای مناسب در زمینـه احیـاء و نوسـازی و همچنـین تـأمین نیازهـای کالبـدی،
فعالیتی و تفریحی شهر مؤثر واقع شوند ،بهطوریکه از مساحت  1456هکتاری منطقه  14تهران ،مساحت  192.76هکتار
را بافت فرسوده ،ناکارآمـد و اراضـی رهاشـده پرتـراکم تشـکیل داده و البـاقی بـه معـابر و فضـاهای بـاز و اراضـی بـایر
اختصاصیافته است .بر اساس اولویتبندی محدودههای ناکارآمد (اراضی رهاشده و قهوهای) بافت فرسوده بـا اسـتفاده از
مدل ترکیبی  GIS Fuzzyدر منطقه  14شهر تهـران ،حـدود  %60.6از مسـاحت بافـت ناکارآمـد و فرسـوده (معـادل
 116.82هکتار) دارای اولویت باالی و بسیار باالیی برای توسعه درونی است .محاسـبات مربـو بـه نقشـه اولویتبنـدی
اراضی ناکارآمد و فرسوده در منطقه  4تهران نشان میدهد که مساحت محدوده با اولویـت بـاال و خیلـی بـاال بـا %92.7
مساحت از کل بافت فرسوده و زمینهای فاقد بنا بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است.
بررسی و تفسیر نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که بافتهـای ناکارآمـد منـاطق  4و  14شـهر تهـران از ظرفیتهـای
فیزیکی باالیی در راستای توسعه درونی برخوردار میباشند که با این ظرفیتها میتوان زمینه توسعه پایـدار ایـن منـاطق
فراهم نمود .با توجه به بررسیها و محاسبات صورت گرفته بر مبنای ضواب ساختوساز در پهنـههای طـرح ویـژه بافـت
ناکارآمد منطقه  4و ( 14از جمله اراضی رهاشده و فرسوده) ،میتوان گفت که در صورت مـدیریت صـحیح و بـهکارگیری
مشارکتهای مردمی در راستای احیاء محله ،از قابلیت باالیی برای توسعه درونی شهر برخوردارند .توسعه درونی منطقه 4
و  14تهران در همه ابعاد قابلدستیابی است .با این توضیح که فرایند توسعه و بخصوص توسعه درونی ،یکجانبه نبـوده و
بهصورت نظام وار قابلدرك است .عالوه بر این باید اشاره داشت که قرار گرفتن مناطق ناکارآمد در راستای رشد هوشمند
شهری ،زمینه باال رفتن حس امنیت در بین ساکنین شده و رضـایت آنهـا را از شـاخصهای کالبـدی ،زیسـتمحیطی و
اجتماعی باال میبرد .اما این مهم در بین مناطق شمالی (بهعنوان مناطق برخوردار از خدمات) و مناطق جنـوب (بـهعنوان
مناطق کم برخوردار از خدمات) تفاوت قابلتوجهی دارد بهطوریکه بیشترین شکاف در بین ابعـاد توسـعه پایـدار ،در بعـد
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زیستمحیطی با مقدار  -14.65و بعدازآن بعد اجتماعی با مقدار عددی  –13.04اسـت و کمتـرین میـزان شـکاف بـرای
شاخص کالبدی با مقدار  -11.59است .با توجه به نتایج حاصله از تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
ـ توجه ویژه مسئولین به برنامهریزی در راستای نوسازی اراضی فرسوده بـهویژه در بخـش بکـر و دسـتنخورده بافـت و
همچنین ارائه یک طرح بهسازی مناسب برای تأمین خدمات محلی با استفاده از ظرفیتهای فیزیکی مربـو بـه اراضـی
ناکارآمد بهویژه در مناطق جنوب تهران.
ـ بررسی و تفسیر نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین شاخصی که زمینه نارضایتی ساکنین منطقه از اراضـی ناکارآمـد و
فرسوده را فراهم میکند ،شاخصهای کالبدی هستند .این شاخصهای شامل خدمات محلـی ،مبلمـان شـهری ،مسـکن،
حملونقل عمومی ،نور و روشنایی خانه و خیابان و  ...میباشد .بهطوریکه توزیـع فضـایی عاقالنـه ایـن کاربریهـا و یـا
خدمات محلی از سوی شهرداری و سایر نهادهای متولی ،میتواند کیفیت زندگی ساکنین این منـاطق را فـراهم آورد .لـذا
پیشنهاد میشود مدیریت شهری از ظرفیتهای توسعه میان افزا توس اراضی ناکارآمد و فرسوده مناطق پرتراکم شـهری
استفاده نماید.
ـ با توجه به ظرفیتهای بالقوه اراضی رهاشده (بایر و فاقد کاربری) در سطح منـاطق  4و  14شـهر تهـران و در راسـتای
مقابله با دستانداز و تغییر کاربری اراضی این زمینها ،شایسته است این اراضی در اولویت اول جهت نوسازی و بهسـازی
(چه در راستای تأمین خدمات و چه در راستای تولید مسکن مناسب اقشار مختلف) قرار گیرند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
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