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Extended Abstract 
Introduction 

After the 1970s and World War II, strong reactions began to the overgrowth of cities, these 

reactions led to the formation of movements such as smart growth, new-urbanism, creation of 

PLACES, compact city, and so on. On a smaller scale, these movements have proposed some 

types of development, including support for transportation-oriented development, mixed-use 

development, and infill development. With the emergence of new ideas, urban growth and 

development has been intelligently proposed and infill development is a part of it. Especially 

with the expansion of the concept of sustainable urban development, in which it recommends 

the effective and sustainable use of development capacities abandoned within urban areas, it has 

gained special importance. Generally, infill development is a practical solution for preventing 

the physical expansion of the city in undeveloped lands around the city and the development of 

vacant and abandoned land within urban areas. Infill development has increased investment in 

urban revitalization and uses all the existing capacities in the city development and creating 

mixed uses. But in the cities of Iran, despite the boundless expansion of the city on the horizon 

and finally destruction of agricultural lands and the emergence of other environmental 

problems, infill development is less used as a solution to reduce urban development problems 

and it needs more researches. In this research, we discuss the infill development capacity of 

residential development in Shariati neighborhood of Tabriz metropolis as an old and dilapidated 

neighborhood in order to answer the question of whether these old neighborhoods have the 

capacity for infill development? If there is the development capacity in these neighborhoods, 

how much is it? Therefore, the present article seeks to measure the capacity of residential 

development with an infill development approach in Shariati neighborhood to be a step towards 

sustainable development in this neighborhood. 

 

Methodology 

According to the research objectives and components, the research method is analytical-

descriptive. The required data and information for the research have been obtained and 

processed through library and field studies. First, the required information is prepared from 

various documents and field surveys and then based on them, maps were prepared related to 

each index through ArcGIS software. Then, the weights are indexed using the combined method 

(AHP-Fuzzy TOPSIS), Finally, through ArcGIS software, the combination of raster maps is 
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done based on the used method. 

 

Results and discussion 

The used indicators in this research are: Empty and barren lands, quality of buildings, 

impermeability, fineness of parts, number of buildings floors, relative value of land and type of 

building materials (building skeleton). The first used criterion, is the amount of empty and 

barren lands. This criterion is considered because it is closer to scalability than other factors. 

Another indicator in infill development, is the study of building quality. In the building quality 

index, buildings are classified into four, new, usable, renovated and destroyed groups. In the 

study area about 8.39% are destroyed ones, 52.30% are usable ones, 30.68% are renovated ones 

and 8.63% are new ones. The next studied indicator in this research, is accessibility and 

permeability. To examine this index, neighborhoods are classified into four groups according to 

access to the thoroughfares which the results show 26.43% of parts with high impermeability, 

12.56 medium impermeability, 15.58 low impermeability and 44.43 very low impermeability. 

According to the obtained result, the studied neighborhood has a great potential for infill 

development. Another studied indicator, is the floors of buildings.  In the studied neighborhood 

of all floors, 79.13% are 2 floors and less, 16.38% of them are 3 and 4 floors, 3.20% are 5 and 6 

floors and 1.29% has been built above 6 floors. The latest studied indicators are the used 

materials (building skeletons) in buildings. In order to analyze the development capacity of the 

building skeleton index, buildings with reinforced concrete materials in the low development 

capacity class, steel structures in the medium development capacity class, composites materials 

such as raw clay, brick and wood, etc. are in the category of high development capacity. 

 

Conclusion 

The results of the research show that the capacity for residential infill development in Shariati 

neighborhood has been very high. According to the obtained results in the GIS environment, 

34.04% of the neighborhood area has very high potential, 37.42% has high potential, 23.37% 

has medium potential, and 5.7% has low potential. These results mean that Shariati 

neighborhood has full potential for revitalization and redevelopment to increase the capacity of 

residential land use. Based on the results, it can be said that the studied neighborhood, which is 

now one of the most dilapidated neighborhoods of Tabriz metropolis, needs an urgent need for 

planning in order to improve and renovate. The use of infill development strategy with smart 

growth approach can be one of the most important scenarios for urban planners. Considering the 

two groups of very high and high scalability, it can be said that more than half of the total area 

of the studied area, is prone to infill development, which is necessary to develop appropriate 

planning based on the principles of smart growth. 
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 حالت مسکونی با نگرش توسعه میان افزامهای توسعه درونی واکاوی ظرفیت

 یزمطالعه موردی: محله شریعتی تبر
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 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - اسحاق جاللیانسید 

 رانیا خوارزمی، تهران، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتریانشجو د – ارآهحسن 

 رانی، اردبیلا، حقق اردبیلیم دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیادکتری  – طهماسبیفرخ 

 
 16/10/1400تاریخ پذیرش:                                                 10/06/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 توسـعه و سـتا شـدهمطرح هوشـمند صورت به شهری توسعه و رشد جدید، هایانگاره ظهور با اخیر هایدهه در

گیـری مـؤثر و ویژه با گسترش مفهوم توسعه پایدار شهری کـه در آن بهرهبه .آیدمی شمار به آن از جزئی زادرون
کند اهمیت ویـژه و بخصوصـی پیـدا ای رهاشده در درون مناطق شهری را توصیه میهای توسعهپایدار از ظرفیت

ابق( عتی )شهناز سن افزا به منظور توسعه آتی محله شریهدف از این تحقیق ظرفیت سنجی توسعه میا کرده است.
باشد که از چندین شاخص ازجمله نرخ فضای های توسعه مسکونی آن میدر شهر تبریز و به دست آوردن پتانسیل

ردمطالعه در این شده است. محدوده موباز، کیفیت ابنیه، دسترسی و نفوذناپذیری، فشردگی و ریزدانگی و ... استفاده
باشـد. توصیفی می –باشد. هدف تحقیق کاربردی و روش تحقیق آن، تحلیلی وهش شهر محله شهناز تبریز میپژ

 37 زیاد، پتانسیل رصدد 15/37 و زیاد خیلی پتانسیل دارای محله مساحت از درصد 11/31 که دهدنتایج نشان می
 گفـت توانمی آمده دست به نتایج به وجهت با. باشدمی کم پتانسیل دارای درصد 7/2 متوس ، پتانسیل درصد 53/

 منظـور بـه ریزیبرنامـه بـه مبـرم نیاز رود،می شمار به تبریز شهرفرسوده کالن محالت از که موردمطالعه محله
 توسعه به تواندمی محله خود درونی هایظرفیت و هوشمند رشد الگوی از استفاده در نتیجه. دارد توسعه میان افزا

 گفـت توانمی و زیاد زیاد خیلی پذیریتوسعه گروه دو گرفتن نظر با در. شایانی کرده باشد کمک محله پایداری و
 بـرای الزامـی امـر ایـن کـه باشدمی درون از توسعه مستعد موردمطالعه محدوده کل مساحت از نیمی از بیش که

 .باشدمی هوشمند رشد اصول اساس بر مناسب ریزیبرنامه تدوین
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 مقدمه

یکی از مسائل بسیار مهمی که در توسعه و گسترش شهرهای امـروزی در ایـران مطـرح اسـت توسـعه پراکنـده و افقـی 
دم جلـوگیری از نـابودی تواند عدم نظارت و نداشتن برنامه توسعه مناسب و عشهرهاست؛ که دالیل این نوع گسترش می

 0313رفیعیـان،باشـد )های شهری و دالیل مختلف دیگر، در اغلب شهرهای کشور ها به محدودهباغات و اضافه شدن آن
 -های اجتمـاعیوسـازهای جدیـد در اطـراف شـهر، باعـ  آسـیب(. شکل پراکندگی شهری یا گسترش افقی و ساخت3:

. از طرفی با (Anderson et al,1996:8) ها گردیده استا و اطراف آنمحیطی در شهرهاقتصادی و تخریب منابع زیست
شود، بافت شهری آن محـدوده های قدیمی و مرکزی شهر دچار رکود میرویه شهر حیات شهری در محدودهگسترش بی

اعی و هـای اجتمـچنـین فعالیتهای شهری بر کالبد بافت و همگیرد، پدیده فرسودگی در بافتدر روند فرسودگی قرار می
( عالوه بر فرسودگی در بخش مرکزی شهر، گسترش کالبـدی شـهرها 075:0311شکوهی، است )اقتصادی آن تأثیرگذار 

رسانی در هـر ونقل شهری، افزایش نگهداری تأسیسات زیربنایی و افزایش سرانه هزینه خدماتباع  افزایش هزینه حمل
 امروزه که دارد شهری قرار پایدار توسعه شهری، ناموزون توسعه بلمقا (. در11:0337نوریان و همکاران،شود )مترمربع می

 بـا شـهری توسـعه پایـدار الگـوی ویلیـامز، گفتـه بـه شـود.می دنبـال راهکارهـای مـدیریتی ترینمهم از یکی عنوان به
 گوهـایال مقابـل در ...اجتمـاعی و عدالت اقتصادی، متوازن توسعه زیست،حفظ محی  فضایی، تعادل چون هاییشاخص

 و بـاز هـایزمین توسـعه و شـهر سـاخت افقـی گسـترش بنا، تک افزایش پایین، تراکم مسکونی با که دارد قرار گذشته
 نـابودی اقتصـادی، و گزینـی قـومی جـدایی آمـدن وجـود بـه باعـ  گذشـته الگوی .شودتعریف می دیگر هایشاخص

 Ligmann etشـود. )معمـاری می بـاارزش هـایبنا تـدریجی رفـتن بین از و های کشاورزیزمین کاهش زیست،محی 

al,2008:307 رویه شـهرها آغـاز شـد، ایـن های شدید به رشد بیمیالدی و جنگ جهانی دوم واکنش 71(. پس از دهه
هایی ازجمله رشد هوشمند، نوشهر گرایی، خلق مکان، شهر فشرده و ... گردید. ایـن گیری جنبشها منجر به شکلواکنش
تـوان پشـتیبانی از توسـعه انـد کـه از آن جملـه میسطحی خردتر، برخی از انـواع توسـعه را پیشـنهاد نموده ها درجنبش
(. توسـعه میـان افـزا بـه 3:0331های مختل  و توسعه میان افزا را نام برد )شـریفیان،ونقل محور و توسعه با کاربریحمل

زیــاری و بخشــد )اقتصــادی شــهر را بهبــود می عنــوان یــک اســتراتژی بــاز توســعه، ســرزندگی، گونــاگونی و ســالمت
کند در اسـتفاده از پتانســیل موجـود، حفاظـت از وسعه میان افزا فضاهای خالی در شـهر را پـر می( ت11:0331همکاران،

با توجه بـه اینکـه  (75:0333،نگنه شهرکیزآروین و کند )اراضی بکر و جلوگیری از پراکنده رویی، نقش اساسی بازی می
های فرسوده شهری به عنوان مسئله اساسی بـرای برنامـه ریـزان و مـدیران شـهری در چنـد دهـه اخیـر بافت در ایران
هـای از طرفـی بافت .(5:0331سـرور،شـد )طوری ادامه روند موجود باع  فرسـودگی بیشـتر خواهـد شده است. بهمطرح

هـای ، اما در واقعیـت یکـی از قابلیتفرسوده گرچه در وضعیت موجود تهدیدی برای ساکنان آن و زندگی شهری هستند
 اسـتفاده و بـاز حفظ فضای منظور به را فرصت روند و توسعه میان افزا، بهترینتوسعه درونی و تولید مسکن به شمار می

کنـد حال به ارتقای هویت در نواحی با توسعه مجدد کمک میآورد. درعینمی فراهم را موجود زیر بنائی تأسیسات از بهینه
های رشـد و توسـعه شـهری را توانـد الگـوی سیاسـتدرآمد میویژه برای قشر کمنین تأمین بخشی از مسکن، بهو هم 

باشد کـه یکی مهمترین عوامل توسعه ناموزون شهرها، کمبود مسکن می درواقعخصوص در بخش مسکن فراهم آورد. به
اند باع  کاهش مشکالتی زیـادی ازجملـه کمبـود تومی فضاهای مرکزی شهر با رویکرد احیای مجدد و توسعه میان افزا

 (.03:0332سـیمای،خوشباشـد )های کشاورزی و باغات، آلودگی هـوا و مصـرف انـرژی در شـهرها زمین، تخریب زمین
نیافته پیرامـون های توسـعهطورکلی، توسعه میان افزا راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش کالبدی شهر در زمینبه

اما مهمترین مسـئله  .(25:0331نسترن و قدسی،باشد )های خالی و متروکه داخل مناطق شهری میزمین شهری و توسعه
باشد که شرای  توسعه میان افزا دارند؟ با توجه بـه اینکـه یکـی مهمتـرین تحقیق ظرفیت سنجی محالت شهر تبریز می

جدیـد  شـهر بوده است؛ در نتیجه آن به ایجـاد های اخیرشهر تبریز افزایش جمعیت و نیاز به مسکن در سالمسئله کالن
حاضر این  حال شهر تبریز عمل کند. اما در جمعیتی سرریز جذب عنوان تا به تبریز اقدام کردند شهر کیلومتری 2 در سهند

جوابگوی مشکالت افزایش جمعیت و تأمین مسکن نبوده است. عالوه بـر آن بـر تعـداد شـهرهای جدیـد بـا  شهر جدید
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شـهر ، فتح آباد و الوار علیا( در پیرامـون کالنآناخاتون باغ معروف، باسمنج، خلجان، کرگج، کجاآباد،) ییروستاهای هسته
روبنـایی،  زیربنـایی، هایهزینـه شـهری، مدیریت قبیل از شهری هایهزینه شده است که تنها باع  افزایشتبریز افزوده

 بـه و حفـظ شـود پایـدار توسعه تا باشند شهر استحفاظی حریم عنوان به توانستندمی که اراضی و اندشده ...و سازیآماده

 کهدرحالی اند؛وجود آمده به شهر پیرامون در قارچ گونه شهرهای صورتبه شوند، حفظ آینده نسل به متعلق اراضی عنوان

 در ی توسـعه میـان افـزاتوانستند با رویکـرد رشـد هوشـمند و بـا اسـتراتژمی آن از کمتر هایهزینه حتی و هاهزینه این

 تبعبه نداشته باشند و ...و زیرساختی هایهزینه اراضی، سازیآماده هزینه تا شوند قدیمی و فرسوده بکار گرفته هایبافت

کـاهش دهنـد. در ایـن پـژوهش تأکیـد بـر  را بسیاری جانبی هایهزینه و کمتر، هوای آلودگی بهتر، شهری مدیریت آن
باشـد شهر تبریز به عنوان یک محله قدیمی و فرسوده میافزا مسکونی محله شریعتی کالنسنجش ظرفیت توسعه میان 

که تا به این سؤال جواب داده شود که این محالت قدیمی آیا ظرفیت توسعه میان افزا را دارند؟ اگر این ظرفیت توسعه در 
بال سنجش ظرفیت توسعه مسکونی بـا رویکـرد باشد؟ بنابراین مقاله حاضر به دناین محالت وجود دارد، به چه مقدار می
 باشد تا گامی برای توسعه پایدار در این محله باشد.توسعه میان افزا در محله شریعتی می

وقوفه شهری در شهر متوسعه میان افزا در فضاهای  بررسی ظرفیت"( در تحقیقی با عنوان 0333همکاران )داداش پور و 
باشد و نیازمند یمگیرند که ظرفیت توسعه میان افزای موجود در اراضی وقفی بسیار زیاد یها نتیجه ماند؛ آنپرداخته "یزد

سـنجش ظرفیـت توسـعه "( در تحقیقی بـا عنـوان 0313همکاران ) وباشد. رفیعیان های اوقاف میمدیریت شهری زمین
ه فضـاهای فیـت توسـعه مطالعـه ظربـ "فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین با تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا

هایی ن به محـدودههای توسعه میان افزا در شهر قزویدهد که باالترین قابلیتها نشان میاند؛ نتایج آناستفاده پرداختهبی
محیطی دارنـد. زیسـت وی اجتمـاع های کالبـدی، اقتصـادی،ت را ازلحـاظ شـاخصشود که بیشترین مشـکالمربوط می

یـان افـزا در شـهر شناسایی اصول و راهکارهای اجرایـی توسـعه م"( در تحقیقی با عنوان 0333) پورموسوی و همکاران
بر اسـاس . اندختهسنجی توسعه میان افزا در شهر تهران پردابه امکان "تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار

اند و بیان نمودنـد کـه ارائه کرده یان افزای تهرانهایی برای توسعه ماهبردها و سیاستهای تاریخی شهر تهران، رویژگی
( در 0331)تواند در زمان بازنگری طرح جامع تهران مورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. نسـترن و قدسـی راهبردهای تحقیق می

نطقـه یـک نمونـه مـوردی: مشـهرها )های توسعه میان افزا در نواحی ناکارآمـد مراکـز شناسایی پهنه"تحقیقی با عنوان 
هـای شـرقی، گیرند که بخشها نتیجه میاند؛ آنهای مستعد در منطقه یک اصفهان پرداختهبه شناسایی پهنه "صفهان(ا

 حادیـههای مسـتعد توسـعه میـان افـزا را دارنـد. اتجنوبی و قسمتی از بخش مرکزی منطقه یک اصفهان بیشترین پهنـه
ونقل، وجود مراکز فعالیـت و های حملترسی به ایستگاههای دس( در گزارشی شاخص0337) امالك و مستغالت قاتیتحق

میان افـزا  اری توسعهدسترسی به مناطق دارای کاربری مختل  ازجمله معیارهای مهم شناسایی نواحی مناسب برای بارگذ
ا در ی توسعه میـان افـزتلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژ "( در تحقیقی با عنوان 0337) ینیعابداست. محمود زاده و 
هـای کالبـدی بـه شناسـایی ظرفیت "تبریـز( 3مطالعه موردی: منطقه شهر )های کالبدی توسعه درونی شناسایی ظرفیت

تبریـز  3ن افـزا در کـل منطقـه های توسعه میادهد که ظرفیتها نشان میاند؛ نتایج آنتوسعه درونی شهر تبریز پرداخته
هـای موجـود ها و قابلیترسـی پتانسـیلشناسایی و بر"حقیقی با عنوان ( در ت0331همکاران )باشد. زیاری و یکسان نمی

ها مبنی بر تفاوت فضایی بین محـالت اند و نتیجه پژوهش آنزمین با تأکید بر توسعه میان افزا در شهر سردشت پرداخته
( تحقیقی بـا عنـوان 0333) ینیحسمیر کتولی و . انددر شهر سردشت پرداخته "شهر سردشت در ظرفیت توسعه میان افزا

اسب میـان اراضی من یان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با هدف تشخیص و شناساییارزیابی تناسب اراضی م"
توسعه "( در تحقیقی با عنوان 0335همکاران )هاشم و بنی اند.برای توسعه میان افزا و مجدد پرداخته "بافتی شهر گرگان
بنـدی بنـدی و اولویتانـد و در نهایـت بـه رتبههپرداخت "آباد تهـرانهای فرسوده شهری در محله خانیمیان افزا در بافت

های صـورت گرفتـه ازلحـاظ نـوع و روش تحقیـق اند. تحقیق حاضر نسبت به تحقیقهای شهری محدوده پرداختهبلوك
 باشد.می GISر محی  د( AHP-Fuzzy Topsisباشد، ولی ازلحاظ تکنیک ترکیبی )همسان می
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های ارتباطی برخوردار از شبکه

 و تأسیسات زیر بنایی در محل

در داخل محدوده ساخته شده 

 شهرها

 خالی، متروکه

 استفاده و کم

توسعه میان افزا )توسعه در 

 قطعات(

 مبانی نظری
 افزا میان توسعه

داننـد یرا عمـل پـر کـردن فضـایی بـا چیـزی بـه ویـژه تکمیـل فضـایی بـا یـک سـاختمان م infillعمومی  در بیان 
جـدد زمـین کنـار معبارت اسـت از توسـعه یـا توسـعه  Infill(. حال آنکه در ادبیات مداخالت شهری 31:0331قادریان،)

بزاری بـرای رشـد که به عنوان ا (Christensen,2005:186) یشهرهای مداوم بهره در فرایند توسعهشده یا کمگذاشته
ای معموالً مسـکونی، ان افزا، توسعهبه عبارتی توسعه می (Hutchison,2010:162گردد )شده شهرها محسوب میکنترل

طورکلی توسـعه میـان افـزا (؛ بـهKienitz,2001:5اسـت )مانده ها باقیبر روی قطعه زمینی است که در میان ساختمان
 یـا افـزا میـان توسعه .(McConell & Wiley,2010:1دارد )گیر در تراکم و شکل شهری أثیرات چشمپتانسیل ایجاد ت

 اسـتفاده بـدون و رهاشـده و متروکه هایزمین روی بر که است شهری توسعه از شکلی زا،توسعه درون یا درون از توسعه

 توسعه هری،ش افزای توسعه میان (.Falconer & Frank,1995:137) گیردمی شکل شهرها موجود بافت داخل محدوده

اسـت  نـداده رخ هـاآن در توسـعه و بـه دورافتـاده توسعه فرایند از شهر، پیوسته توسعه دوران طی در که است قطعاتی در
های موجـود ده از ظرفیتتوسعه میان افزا نوعی از توسعه است که استفا (.1 :0315،امالك و مستغالت قاتیتحق )اتحادیه
توسعه میان  (.73 :0313دهد )عزیزی،های رهاشده داخلی را در دستور کار قرار میداخل شهرها و فضاها و بافتزمین در 

وجود شهرها های متروکه و رهاشده و بالاستفاده داخل محدوده بافت مافزا شکلی از توسعه شهری است که بر روی زمین
ست که در طی دوران توسعه پیوسته شهر، از اوسعه در قطعاتی دیگر توسعه میان افزای شهری، تعبارتگیرد. بهشکل می

 (.50:0312اند )میرزائی،فرایند توسعه به دورافتاده و به زیر توسعه نرفته
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (22:1385: )میرزائی،نبعم ،مفهوم توسعه میان افزا نمودار .1شمارهشکل 

 
 چرایی و رویکردهای نظری توسعه میان افزا

 و اقتصادی ابعاد اجتماعی، همه در پایداری سمت به شهری توسعه هدایت موجود، شهری هایدغدغه نتریبزرگ از یکی
 موجود بافت کردن پر طریق از صورت افقی، به شهر رویهبی رشد و توسعه به جای است الزم منظور است. بدین کالبدی

 از فارغ یافت،دست شهر پایدار توسعه و رشد به دهکننو آلوده قدیمی بناهای کاربری تغییر و تراکم متعادل افزایش شهر،

 و هاحومه پراکنده رویی شامل گسیختهلجام توسعه تبعات وفصلحل برای ایگزینه متوجه جوامع این توجه، ایجاد دالیل
 شهری این معضالت پیشروی حلراه ترینعقالنی افزا میان هایتوسعه حقیقت در .اندشده شهری هایزمین تخریب

یابد. می مفهوم شهرها در های بالاستفادهزمین خالقانه بازیافت فرآیند عنوان به افزا میان هایتوسعه دغدغه این با .ستا
 هایتوسعه زمین از حاصل ترفشرده فرم تشویق از: اندعبارت افزا میان هایتوسعه کارگیریآن به اصلی هایو انگیزه

 برای جدید هایایجاد فرصت ها،آن پرهزینه گسترش به توجه از قبل موجود تسهیالت از حداکثری استفاده رهاشده،

 میان هایتوسعه محصوالت ترینمهم از انرژی که و محی  سازیذخیره نهایت در و شهر ساکنان زندگی کیفیت ارتقای

 راهکارهای اعمال و محیطیزیست مسائل و هابحران به ضرورت توجه مرورزمان،به .(32:0331قادریان،هستند ) افزا

توسعه  ،50 کار دستور مفاد طبق که شهری پایدار توسعه عنوان تحت شهری توسعه جدید هم نین رویکرد و پیشگیرانه
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 به تنهانه قدیمی هایمحله به نگرش گردد، محقق شهری موجود هایگستره و هاپهنه درون در بایستی فق  شهرها

 تواندمی که ای محلیسرمایه عنوان به آن، از بهتر حتی بلکه گردید دادقلم گذشته تاریخ و فرهنگ یادمان عنوان

 هاییپتانسیل و هاقابلیت را دارای هامحله نگرش این .شد برشمرده نیز باشد ساکنان آینده و حال نیازهای پاسخگوی

 توانندمی که داندمی مجدد ادهاستف قابلیت دارای و یا دایر یا بایر از اعم شهری داخل اراضی و هازیرساخت وجود هم ون

 استفاده و پایدار توسعه» توسعه هایطرح « عنوان تحت جدیدی هایاین طرح گرفتن نظر در با .باشند پایدار توسعه بستر

 و )حبیبی گرفتند شکل کشورهای غربی در بعد به 0332 سال شهری از مجدد افزای نگرش میان موجود، امکانات از
تواند سبب افزایش استفاده از سطوح نفوذناپذیر های موجود، میروسه افزایش توسعه در زمین(. پ07:0310مقصودی،

ونقل ایجاد کند، که باع  کاهش طول های حملهای مختلفی برای انواع گزینهتواند فرصتموجود گردد، هم نین می
کارگیری د مسکن مورد نیاز جوامع را با بهتواننتبع آن موجب بهبود کیفیت هوا گردد. اغلب محالت موجود میسفرها و به

های موجود تأمین کند. های بالاستفاده شهر(، و نوسازی یا بازسازی ساختمانتوسعه میان افزا، توسعه برون فیلد )زمین
های دیترویت، شیکاگو، میلواکی و کلیولند نشان داده است که برون فیلد در ایالت 0331برای مثال یک مطالعه در سال 

سال فضای اداری را تأمین کنند. اما  111تا  511سال توسعه صنعتی و  51تا  01سال توسعه مسکونی،  2تا  0توانند می
های منطقه بندی ها عبارتند از طرحکند. بعضی از آنموانع زیادی توسعه به سمت جوامع موجود را با مشکل مواجه می

دهندگان که باع  تشویق توسعه در مناطق وبسید دادن به مالیاتهای دولت، ستفصیلی، قوانین و مقررات و سیاست
دهندگان به خاطر سهولت های کشاورزی برای توسعهشود. عالوه بر این زمینهای کشاورزی میای و زمینحاشیه

وسعه تر بسیار جذاب هستند، زیرا هزینه تو پتانسیل ترکیب قطعات بزرگ های پاییندسترسی و ساخت آسان آن، هزینه
های هایی مثل شبکههای کشاورزی موجود به خاطر سوبسید دادن بخش دولتی از طریق تأمین زیرساختدر زمین
بایست به های موجود می(. تقویت توسعه در زمین531: 0331)زنگنه شهرکی، ونقل، فاضالب و آب بسیار کمتر استحمل

کند گذاران جدید نیز ایجاد ی ساکنان، سودهایی برای سرمایهریزی شود که عالوه بر بهبود کیفیت زندگصورتی برنامه
 شده است. آورده 0ترین رویکردهای نظری در ارتباط با توسعه میان افزا در جدول شماره مهم (.021: 0335آهار، )

 

 رویکردهای نظری مرتبط با توسعه میان افزا .1شماره  جدول
 ان افزااصول و ابعاد مرتب  با توسعه می رویکرد نظری

رویکردهای 
نظری سطح 
 کالن

 توسعه پایدار

 جـودمو بافـت کردن پر شهری، پراکندگی کاهش شهری، توسعه در کالبدی فشردگی افزایش

 کاربری تغییر و احیا فرسوده، و متروك مناطق بازسازی و نوسازی تراکم، افزایش متعادل شهر،

 کـاهش اتومبیـل، از فادهاسـت کـاهش زنـدگی، و کـار فاصـله محـل کـاهش قدیمی، بناهای

  یطیمح هایآلودگی

 جنبش شهرسازی نوین
 و هوشـمند ونقـلحمل تـراکم، افزایش مختل ، مسکن متنوع، و مختل  کاربری مداری، پیاده
 (Ligmann et al, 2008) یداریپا

رویکردهای 
 نظری هم سو

 شهر فشرده
 هم نـین و اکـار عمـومی ونقـلحمل سیستم از استفاده و ریشه مختل  کاربری باال، تراکم

 (33:0315پورمحمدی و قربانی،) یسوارو دوچرخه رویپیاده تشویق

 رشد هوشمند
 قابـل هایحلّـهم خلـق مسـکونی، هایگزینـه و هافرصت از ایگستره خلق کاربری، اختالط

 هایگزینـه از وعیتنـ کـردن مفـراه موجود، جوامع سویبه توسعه هدایت تقویت و روی،پیاده

 (SGN,2002عه )توس تصمیمات در مشارکت به دارانو سرمایه جامعه تشویق ونقل،حمل

رویکردهای 
 نظری مکمل

توسعه با رویکرد کاربری 
 مختل 

 صـورت بـه یمسـکون کاربری با ... و اداری تفریحی، -فرهنگی تجاری، کاربری انواع ترکیب

 (TGM Program Staff,2001هم )کنار  در افقی یا عمودی

توسعه بر مبنای شبکه 
 ونقل عمومیحمل

هــا کاربری از ترکیبــی اســتفاده نیــز و محــوری پیــاده عمــومی، ونقــلحمل تــرویج
(APA,2006:404) 

 

 انواع سطوح میان افزا

خالـت دارنـد، شود دمتغیرهای چندی در تعریف آن ه که سبب تعریف یک قطعه زمین به عنوان یک زمین میان افزا می 
های عامل اول آن ست که تعریف به زمین :باشدها مشترك میوضعیت رسد که سه عامل در همه شرای  واما به نظر می
 & Falconcerشـود )ّ انـد، محـدود میبـرداری قرارگرفتههای که برای مدت طـوالنی کمتـر مـورد بهرهخالی یا زمین
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Frank,1990:137.) های خالی و کم استفاده کـه در میـان سـطوح سـاخته شـده ز قطعه زمینعامل دوم، به آن دسته ا
های ناموفق نوسازی شـهری گردد. بخشی از این سطوح به علت برنامهمربوط می اند،نیافتهاند و توسعهشهری محدودشده

ات شـهری هم ـون ضرورت برخورداری از خدمات و امکانـآیند؛ و عامل سوم، بهو یا تفکیک نامناسب زمین به وجود می
ها لزوماً نبایـد گردد. البته الزم به ذکر است که ظرفیت زیرساختهای آب، فاضالب، برق و... در محل برمیسیستم شبکه

امـالك و  قـاتیتحق های با تراکم باال باشـد )اتحادیـههای جدید، مخصوصاً در مقیاس وسیع و در پروژهجوابگوی توسعه
 (.2: 0315،مستغالت

 

 . بررسی تأثیرات استفاده مجدد از امالک خالی2ه شمار جدول

 تأثیر امالك و اراضی خالی منافع منتج از باز استفاده امالك و اراضی خالی
 افزایش امنیت اجتماعی -
 بهبود در شرای  تأمین مسکن -
 گذاریهبود سیما و منظر محالت و تشویق و انگیزش برای سرمایهب -
 کاهش میزان جرم و جنایت -
هـا بـه پذیری و توسعه مجدد محله در نتیجه افزایش پرداخت مالیاترونق -

 وسیله خود ساکنان

 شدن به مکانی برای تخلیه زباله و به وجود آمدن آلودگیدیلتب -
 منفی در سیما و منظر محله و در نتیجه کاهش ارزش آن تأثیر -
 وونداالیسم( ) یخرابکارشدن به فرصتی برای با تبدیل) یاجتماعکاهش امنیت  -

 ایجاد حریق عمدی و محلی برای انجام کارهای خالف و ضداجتماعی(
 نشینیایجاد زمینه برای زاغه -

 (8:2008زیست،منبع: )اتحادیه جهانی محیط

 

 پژوهشروش 
رد نیاز وها و اطالعات مباشد. دادهیتوصیفی م –روش تحقیق تحلیلی  ،های موردبررسیبا توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه

د شده است. ابتدا اطالعات مورد نیاز، از اسناای و میدانی برگرفته و پردازشبرای انجام تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه
 ArcGISافـزار اخص از طریق نرمشهای مربوط به هر ها نقشههای میدانی آماده و سپس بر اساس آنمختلف و برداشت

شوند و در نهایت با استفاده ، اوزان شاخص می(AHP-Fuzzy Topsisاز روش ترکیبی )تهیه شدند. در نهایت با استفاده 
 گیرد.های رستری بر اساس روش مورد استفاده صورت میترکیب نقشه ArcGISافزار از نرم

شـوند. یبـرده م هایی که در این مورد تأثیرگذار هستند، به کـاربه منظور تحلیل توسعه میان افزا در محله شهناز، شاخص
ها باع  رشد و توسعه هوشـمند شـهر های علمی در آنکارگیری اصولی و استفاده از روشهایی که در صورت بهشاخص

هـای اند عبارتنـد از: زمینشـدههایی که در ایـن تحقیـق استفادهرویه خواهد شد. شاخصشده و مانع از گسترش افقی بی
سـبی زمـین و ها، ارزش ناپذیری، ریزدانگی قطعات، تعداد طبقات ساختمانخالی و بایر، پایداری مسکن، دسترسی و نفوذن

 نوع مصالح بناها.
 

 ی مداخلههاعرصههای مناسب جهت شناسایی . شاخص3شماره  جدول
نوع  الیه هایویژگی

 یسازنرمال
 معیار مأخذ

 (City-Parish Planning Commission, 2004) مثبت هکم استفاده در بین سطح ساخته شد اراضی بایر

(Allan,2001) 
 زمین خالی

 بقاتط (0333) ینیحسمیرکتولی و  منفی تعداد طبقات

 میزان برخورداری و سهم هر بلوك و محله شهری
 هااز معابر و شبکه دسترسی

 (New Port City Council, 2009) منفی

(Listokin et al,2006) 
 نفوذناپذیری

 ینگهدارقابل -3ساخت  توسعهدرحال-5سایر -0
 تعریف کیفیت تخریبی و فاقد-1

 ابنیهیفیت ک (0333همکاران )پور و  داداش مثبت

 ارزش زمین (0313همکاران )رفیعیان و  مثبت هزینه طراحی و ساخت، سطح قطعه ارزش زمین،

 خشت وآجر -1آهن جر و آ -3 یفلز -5بتنی -0
 سایر-2

 سکلتا (0335همکاران )سعیدی رضوانی و  مثبت
 ساختمانی

 یزدانگیر (0313همکاران ) و انیعیرف (،0333) ینیحسمیرکتولی و  منفی مساحت قطعات
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 محدوده موردمطالعه
شهر  1شده است. این محله که در منطقه ترین محالت شهر تبریز واقعشهناز قدیم یا شریعتی فعلی یکی از قدیمی محله

تـوان بـه از اماکن عمومی و مراکز اداری و مدارس مهم موجود در ایـن خیابـان میشده. تبریز و بافت تاریخی شهر واقع
، «دبستان شهید توانا )نمونـه پـروین(»، «ان توحید )پروین(دبیرست»(، یشمس 0532)تأسیس سال « دبیرستان فردوسی»

، عمـارت آرارات باشـگاه ورزشـی« یـزتبر 0ناحیـه  آمـوزش و پـرورش اداره»، «هنرستان شهید بهشتی»، «دبستان نور»

گری ارامنه آذربایجان، کلیسای مریم مقدس، کلیسای آدونتیست، کلیسای عذری توانا، پاساژ ارگ، پاساژ ضـرغامی، خلیفه

، (های سابقبیمارستان آمریکایی) دانشکده پرستاری و مامایی ،«(کنسولگری سابق آمریکا) نیروی انتظامیدزمر باشگاه »

دهه هفتاد خورشیدی توس  سازمان شهرداری تبریز سالن سینما کریسـتال تبریـز واقـع در  و.. غیره اشاره کرد. در سالیان

ابتدای خیابان شریعتی )شهناز( مورد تخریب قرارگرفته و کاربری سـینمای دیرینـه سـاخت کریسـتال بـه مرکـز تجـاری 
شـده، یکـی از پـای بسـیاری واقعها و بناهای دیرهای خیابان شهناز تبریز ساختمانخدماتی تغییر یافت در پستوی کوچه

ای که در دو گونههای سنگی شهناز )داش ماغازاالر( بناشده بهپیوسته در کوچه مغازههمترین و زیباترین بناهای بهقدیمی
های زینتـی ها بـا سـنگسوی این گذر دیرپای بناهای بسیار قدیمی واقع گردیده و نمایـه انـدرونی و بیرونـی سـاختمان

 باشد.های سنگی مربوط به دوران قاجار می، دیرینگی عمارت مغازهپوشانده شده
 

 
 محدوده. نقشه موقعیت جغرافیایی 2شکل شماره 

 

 هاافتهیبحث و 
شـوند. هایی کـه در ایـن مـورد تأثیرگـذار هسـتند، بـه کـار بـرده میبه منظور تحلیل توسعه میان افزا در محله، شاخص

ها باع  رشد و توسعه هوشـمند شـهر های علمی در آناصولی و استفاده از روش کارگیریهایی که در صورت بهشاخص
هـای اند عبارتنـد از: زمینشـدههایی که در ایـن تحقیـق استفادهرویه خواهد شد. شاخصشده و مانع از گسترش افقی بی

بناها رزش نسبی زمین و نوع مصالح ها، اخالی و بایر، کیفیت ابنیه، نفوذناپذیری، ریزدانگی قطعات، تعداد طبقات ساختمان
های خالی یکـی از مهمتـرین باشد، زمینهای بایر و خالی میها(. اولین معیار مورد استفاده، میزان زمیناسکلت ساختمان)

گیرند. درواقع ایـن معیـار، بـدان علـت کـه ها در توسعه و هم نین در تحلیل ظرفیت توسعه موردبررسی قرار میپتانسیل
 بررسـی افزا میان توسعه در دیگر گیرد. شاخصپذیری است، موردتوجه قرار میتر به توسعهعوامل دیگر، نزدیکنسبت به 
 در. اندشـدهبندیطبقه تخریبـی و مرمتـی اسـتفاده،قابل نوسـاز، گروه چهار در بناها شاخص این در. باشدمی بناها کیفیت
 نوسـاز درصـد 13/1 و مرمتی درصد 11/31 نگهداری، قابل رصدد 31/25 تخریبی، درصد 33/1حدود  موردمطالعه منطقه
 تـأثیر ابنیـه کیفیـت شـاخص افزا، میان توسعه برای ایبرنامه داشتن صورت در که است این دهندهنشان نتایج. باشندمی

یـن شـاخص بعـدی موردبررسـی در ا .دارنـد را مجدد نوسازی و بازسازی ظرفیت هاساختمان چراکه داشت خواهد زیادی
باشد. بر اساس ضواب  طرح جامع با توجه به معضالت دسترسی، حداقل عرض معابر به تحقیق دسترسی و نفوذپذیری می
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متـر، ترافیـک سـواره ناکـارا و غیـر  1باشد. معابر با عرض کمتـر از متر می 1منظور مشخص کردن نفوذپذیری محالت 
راحتی مسـدود شـده و امکـان های مجـاور بـهدیدگی سـاختمانسیباستفاده را ایجاد نموده، به ویژه در زمان خطر آقابل

سازد. هم نین این معابر به دلیل تردد کمتر و مواجه بـودن بـا برقراری ارتباط امدادرسانان به بافت را با مشکل روبرو می
را باعـ  شـوند. آورند که ممکن است مشکالت عدیـده اجتمـاعی دفاعی را به وجود میهای فراوان، فضاهای بیوخمپیچ

دهد اند که نتایج نشان میشدهبندیبرای بررسی این شاخص قطعات محله برحسب دسترسی به معابر به چهار گروه طبقه
ــاد،  13/51 ــذیری زی ــات دارای نفوذناپ ــد قطع ــ ،  21/05درص ــذیری متوس ــم و  21/02نفوذناپ ــذیری ک  13/11نفوذناپ

یجه به دست آمده محله موردمطالعه دارای پتانسیل زیادی برای توسعه میان باشد. با توجه به نتنفوذناپذیری خیلی کم می
 73.03باشد که در محله موردمطالعه از کل طبقات، ها میهای موردبررسی طبقات ساختماناز دیگر شاخص باشد.افزا می
طبقـه  1د بـاالتر از درصـ 53/0و  طبقـه 1و  2درصـد  51/3،طبقـه 1و  3درصد واحدها  31/01طبقه و کمتر و  5درصد 

باشـند کـه بـه ها میاسکلت ساختمانی( مورد استفاده در سـاختمانمصالح )اند. آخرین شاخص موردبررسی احداث گردیده
های با مصالح بـتن آرمـه در طبقـه ظرفیـت ها، ساختمانمنظور تحلیل ظرفیت توسعه در مورد شاخص اسکلت ساختمان

توسعه متوس ، مصالح ترکیبی از قبیل خشت خام، آجر و چـوب و ... در طبقـه  توسعه کم، اسکلت فلزی در طبقه ظرفیت
 گیرند.ظرفیت توسعه زیاد قرار می
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 هاشده شاخصبندیهای طبقه. نقشه3شماره شکل 

 

 سازی به منظور تعیین ظرفیت توسعه محالتمدل

 (AHP) یمراتبمرحله اول: تحلیل سلسله 

ها پذیر و کمی برای انتخاب میان گزینهکه آن روشی انعطاف (Saaty,1980,97شد )اعتی پیشنهاد توس  س AHPروش 
 Linkov et al,2007; Boroushaki etباشـد )چنـد معیـار موردعالقـه میها نسبت به یکمبتنی بر عملکرد نسبی آن

al,2008). AHP کند، و مراتبی حل میک چارچوب سلسهها در یهای پی یده را از طریق یک ساختار گزینهگیریتصمیم
: 0317گیری اسـت )اصـغرپور،دویی آلترناتیوها و معیارهـای تصـمیممبتنی بر مقایسات زوجی یا دوبه AHPاساس روش 

30.) 

 

 . ماتریس مقادیر ترجیحات، مقایسه زوجی معیارها و وزن معیارها4شماره جدول 

 معیارها
 نفوذناپذیری طبقات زمین خالی ریزدانگی

 یساختمانمصالح 
 CR ارزش زمین کیفیت ابنیه اسکلت ساختمانی()

 13/1 131/1 171/1 111/1 007/1 550/1 371/1 051/1 وزن

 

 
 . نمودار اوزان به دست آمده4شماره شکل 

 
 مرحله دوم: فازی سازی امتیازات به دست آمده

مطلوبیـت خیلـی زیـاد، ) یفـیکهای لـه بعـد مؤلفـهبه دست آمد، در مرح AHPبعدازاینکه وزن نهایی معیارها از طریق  
د، ها از حالت ذهنی به عینی تبدیل شونهای کمی تبدیل شدند تا دادهاستفاده از اعداد فازی به مؤلفه مطلوبیت زیاد و...( با

 AHPش رو باشند آن اعداد را بر امتیازات به دست آمـده دراعدادی که بر مبنای روش فازی مثلثی میدر این  به عبارتی
 .کنیم تا وزن فازی را به دست بیاوریمضرب می
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 به دست آوردن وزن فازی های عددی فازی و. ماتریس مؤلفه5شماره جدول 
وزن  دامنه اعداد فازی طبقات

AHP 
امتیاز دامنه 

 اول
امتیاز دامنه 

 دوم

امتیاز 
 دامنه سوم

وزن 
AHP 

امتیاز دامنه 
 اول

امتیاز دامنه 
 دوم

امتیاز دامنه 
 ومس

 شاخص زمین خالی شاخص ریزدانگی

 (0 0 72/1) خیلی زیاد

051/1 

132/1 051/1 051/1 

371/1 

515/1 371/1 371/1 

 371/1 515/1 011/1 051/1 132/1 113/1 (0 72/1 2/1) زیاد

 515/1 011/1 131/1 132/1 113/1 135/1 (72/1 2/1 52/1) متوس 

 011/1 131/1 111/1 113/1 135/1 111/1 (2/1 52/1 1) کم

 طبقات ساختمانی شاخص زمین خالی دامنه اعداد فازی طبقات

 (0 0 72/1) خیلی زیاد

371/1 

515/1 371/1 371/1 

550/1 

011/1 550/1 550/1 

 550/1 011/1 000/1 371/1 515/1 011/1 (0 72/1 2/1) زیاد

 011/1 000/1 122/1 515/1 011/1 131/1 (72/1 2/1 52/1) متوس 

 000/1 122/1 111/1 011/1 131/1 111/1 (2/1 52/1 1) کم

 مصالح ساختمانی نفوذناپذیری دامنه اعداد فازی طبقات

 (0 0 72/1) خیلی زیاد

007/1 

111/1 007/1 007/1 

111/1 

131/1 111/1 111/1 

 111/1 131/1 151/1 007/1 111/1 123/1 (0 72/1 2/1) زیاد

 131/1 151/1 105/1 111/1 123/1 153/1 (72/1 2/1 52/1) متوس 

 151/1 105/1 111/1 123/1 153/1 111/1 (2/1 52/1 1) کم

 ارزش زمین کیفیت ابنیه دامنه اعداد فازی طبقات

 (0 0 72/1) خیلی زیاد

171/1 

123/1 171/1 171/1 

131/1 

111/1 131/1 131/1 

 131/1 111/1 112/1 171/1 123/1 133/1 (0 72/1 2/1) زیاد

 111/1 112/1 153/1 123/1 133/1 151/1 (72/1 2/1 52/1) متوس 

 112/1 153/1 111/1 133/1 151/1 111/1 (2/1 52/1 1) کم

 
 تاپسیس مدل در منفی و مثبت ال ایده آوردن دست به: سوم مرحله

 امتیـازات و اندآمدهدسـتبه FAHP اتریسمـ نهایـت در و اندشـده ضـرب AHP اعداد در فازی اعداد پیشین جدول در
 تـرینبزرگ منظور این برای و نیمک اضافه ماتریس به را منفی و مثبت ال ایده داریم قصد مرحله این در. اندشدهمشخص
 تفریـق عمـل از اسـتفاده بـا یـنا از تا گرفتیم نظر در منفی ال ایده را اعداد ترینکوچک و مثبت ال ایده را سطرها اعداد
 تقسـیم بـا نهایت در و نیمک پیدا دست منفی و مثبت ال ایده از فاصله به و کنیم مشخص درایه هر از را ها ال ایده مقدار
 .آیدمی دست به رکدامه نهایی فاصله، -^d ̃_ij و +^d ̃_ij ستون هر در درایه سه کردن

 

 منفی ال ایده و مثبت آل ایده از معیارها فاصله محاسبه. 6 شماره جدول

 فاصله از ایده آل منفی ایده آل منفی فاصله از ایده آل مثبت ایده آل مثبت طبقات
میانگین 
ایده آل 
 مثبت

میانگین 
ایده آل 
 منفی

 شاخص ریزدانگی
خیلی 
 زیاد

132/1 051/1 051/1 1 1 1 1 135/1 113/1 132/1 132/1 1.113 1 111/1 

 113/1 150/1 113/1 113/1 113/1 113/1 135/1 1 111/1 135/1 135/1 051/1 051/1 132/1 زیاد
 135/1 123/1 135/1 135/1 135/1 113/1 135/1 1 135/1 113/1 113/1 051/1 051/1 132/1 متوس 
 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 113/1 135/1 1 113/1 132/1 132/1 051/1 051/1 132/1 کم

 شاخص زمین خالی

 خیلی
 زیاد

515/1 371/1 371/1 1 1 1 1 131/1 011/1 1.515 1.515 011/1 1 052/1 

 011/1 113/1 011/1 011/1 011/1 011/1 131/1 1 111/1 131/1 131/1 371/1 371/1 515/1 زیاد
 131/1 1.027 131/1 131/1 131/1 011/1 131/1 1 1.131 011/1 011/1 371/1 371/1 515/1 متوس 
 1 052/1 111/1 111/1 111/1 011/1 131/1 1 1.011 515/1 515/1 371/1 371/1 515/1 کم

 شاخص طبقات

 خیلی
 زیاد

011/1 550/1 550/1 1 1 1 1 122/1 000/1 011/1 011/1 000/1 1 017/1 

 000/1 137/1 000/1 000/1 000/1 000/1 122/1 1 111/1 122/1 122/1 550/1 550/1 011/1 زیاد
 122/1 135/1 122/1 122/1 122/1 000/1 122/1 1 122/1 000/1 000/1 550/1 550/1 011/1 متوس 
 1 017/1 111/1 1 1 000/1 122/1 1 000/1 011/1 011/1 550/1 550/1 011/1 کم

 نفوذناپذیری

 خیلی
 زیاد

111/1 007/1 007/1 1 1 1 1 153/1 123/1 111/1 111/1 123/1 1 1.171 

 123/1 151/1 123/1 123/1 123/1 123/1 153/1 1 111/1 153/1 153/1 007/1 007/1 111/1 زیاد
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 153/1 113/1 153/1 153/1 153/1 123/1 153/1 1 153/1 123/1 123/1 007/1 007/1 111/1 متوس 
 111/1 171/1 111/1 111/1 111/1 123/1 153/1 1 123/1 111/1 111/1 007/1 007/1 111/1 کم

 ارزش زمین

 خیلی
 زیاد

111/1 131/1 131/1 1 1 1 1 153/1 112/1 111/1 111/1 112/1 1 111/1 

 112/1 102/1 112/1 112/1 112/1 112/1 153/1 1 111/1 153/1 153/1 131/1 131/1 111/1 زیاد
 153/1 131/1 153/1 153/1 153/1 112/1 153/1 1 153/1 112/1 112/1 131/1 131/1 111/1 متوس 
 1 111/1 111/1 111/1 111/1 112/1 153/1 1 112/1 111/1 111/1 131/1 131/1 111/1 کم

 کیفیت ابنیه

 خیلی
 زیاد

123/1 171/1 171/1 1 1 1 1 151/1 133/1 123/1 123/1 133/1 1 125/1 

 133/1 103/1 133/1 133/1 133/1 133/1 151/1 1 111/1 151/1 151/1 171/1 171/1 123/1 زیاد
 151/1 133/1 151/1 151/1 151/1 133/1 151/1 1 1.151 133/1 133/1 171/1 171/1 123/1 متوس 
 1 125/1 111/1 111/1 111/1 133/1 151/1 1 133/1 123/1 123/1 171/1 171/1 123/1 کم

 اسکلت ساختمانی() یساختمانمصالح 

 خیلی
 زیاد

131/1 111/1 111/1 1 1 1 1 105/1 151/1 131/1 131/1 151/1 1 135/1 

 151/1 111/1 151/1 151/1 151/1 151/1 105/1 1 111/1 105/1 105/1 111/1 111/1 131/1 زیاد
 105/1 151/1 105/1 105/1 105/1 151/1 105/1 1 105/1 151/1 151/1 111/1 111/1 131/1 متوس 
 1 135/1 111/1 1 1 151/1 105/1 1 151/1 131/1 131/1 111/1 111/1 131/1 کم

 

های ایـده آید. با تلفیق الیـهیمبا استفاده از رابطه زیر به دست  (RCi)آل  دهحل اینزدیکی نسبی هر گزینه نسبت به راه
بنـدی گیـرد و اولویت( الیه نهایی شکل میconstrain) یتمحدودو ضرب آن در الیه  GISآل مثبت و منفی در محی  

 داد معیارهاست.تع mدر این رابطه . شودها بر اساس آن انجام مینهایی گزینه

 
دهـد کـه نشـان می GISاراضی با توجه به مدل تاپسـیس در محـی   به نتایج به دست آمده از محاسبه پیکسلی با توجه
 7/2تانسیل متوس ،پدرصد  37/53درصد پتانسیل زیاد، 15/37درصد از مساحت محله دارای پتانسیل خیلی زیاد و  11/31

 باشد.درصد دارای پتانسیل کم می

 

 AHP-FTOPSIS ترکیبی مدل نتایج اساس بر مسکونی محالت افزا میانتوسعه  ظرفیت .7شماره جدول 
هامؤلفه  درصد تعداد مساحت 

زیاد خیلی  021177 0173 11/31  

15/37 101 071111 زیاد  

37/53 511 011312 متوس   

07/2 21 51131 کم  

 

 
 AHP-FTOPSISترکیبی  مدل نتایج اساس بر افزا میان توسعه بندیاولویت . نقشه5شماره شکل 
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 یریگجهینت
رویه و پراکنده کـه موجـب تبـدیل تبع آن گسترش شهرها به صورت بیهای اخیر، افزایش شهرنشینی در ایران و بهدرده
های شهری شده است؛ ادامه این روند باع  توسعه ناپایدار در شـهرها شـده اسـت. های پیرامون شهرها به کاربریزمین

شدن به یکی شهر تبریز نیز با تبدیلاند. کالنای ناقص و ناپایدار اذعان کردهچنین توسعه صورت گرفته به اکثر تحقیقات
 ینهای رشد در سطح کشور با سرعت زیادی با افزایش جمعیت و شهرنشـینی روبـرو شـده اسـت. در مقابـل چنـاز قطب

تبریـز  رامـون شـهرد سـهند در پیرشدی برنامه ریزان شهری راهکارهایی ازجمله ایجاد شهرهای جدید ازجمله شهر جدی
مانند باغ معـروف، باسـمنج های روستایی بهگیری شهرهای جدید با هستهایجاد شهر جدید سهند و شکل پیشنهاد کردند.

د، چراکـه باعـ  نافـات دارو.. به عنوان استراتژی برای سرریز جمعیت و تأمین مسکن مورد نیاز با تئوری توسعه پایـدار م
ارع کشـاورزی های زیر بنایی، روبنایی، از بین رفتن باغات و مزی شهری از قبیل مدیریت شهری، هزینههاافزایش هزینه

مانند محله شـریعتی بـه های فرسوده موجود بهتوانستند در بافتهای ذکرشده میشده است. این در حالی است که هزینه
و کارآمـدی  محیطی نداشته باشد، بلکه باعـ  رونـقزیستهای مالی، زیربنایی و کار گرفته شود و عالوه بر اینکه هزینه

دهد کـه ظرفیـت توسـعه میـان افـزا ی های قدیمی و فرسوده شود. در راستای همین گفتار، نتایج تحقیق نشان میبافت
 11/31دهـد کـه نشـان می GISبه دست آمده در محی   مسکونی در محله شریعتی خیلی زیاد بوده است بر طبق نتایج

 7/2یل متوسـ ، درصـد پتانسـ 37/53 درصد پتانسـیل زیـاد، 15/37ز مساحت محله دارای پتانسیل خیلی زیاد و درصد ا
ه مجدد را بـرای باشد. این نتایج بدین معناست که محله شریعتی کامالً پتانسیل احیا و توسعدرصد دارای پتانسیل کم می

کـه از اکنون توان گفت محله موردمطالعه کهبه دست آمده میافزایش ظرفیت در کاربری مسکونی دارد. با توجه به نتایج 
ریزی بـه منظـور بهسـازی و نوسـازی دارد و رود نیاز مبـرم بـه برنامـهشهر تبریز به شمار میترین محالت کالنفرسوده

های پـیش روی ترین سـناریوتواند به عنوان یکی از مهماستفاده از استراتژی توسعه میان فزا با رویکرد رشد هوشمند می
توان گفـت کـه بـیش از نیمـی از پذیری خیلی زیاد و زیاد میبرنامه ریزان شهری باشد. با در نظر گرفتن دو گروه توسعه
ریزی مناسـب بـر باشد که این امر الزامی برای تدوین برنامـهمساحت کل محدوده موردمطالعه مستعد توسعه از درون می

شـهرها مشـکالت و ه کالنتوجه به اینکه اکثر شـهرهای قـدیمی ایـران بـه ویـژ باشد. بااساس اصول رشد هوشمند می
خش مرکزی بهای قدیمی و فرسوده در نیازهای مشترکی برای تأمین مسکن دارند، از طرفی اکثر این شهرها دارای بافت

شده است تا تحقیقاتی نیز انجامها باشد، در این راستواند یک سناریو مطلوب برای توسعه پایدار آندارند، این استراتژی می
عنوان یـک اسـتراتژی مطلـوب شده است و نتایج اکثر تحقیقات، توسعه میان افزا را بـهکه در پیشینه تحقیق به آن اشاره

ق دارنـد کـه ستفاده فرابرای توسعه پایدار در محالت شهری پیشنهاد کردند، فق  نوع تحقیقات با توجه به تکنیک مورد 
ها برای توسعه میان افـزا بـوده اسـت. در ایـن تحقیـق بیشـتر بـه بندی کاربریها به سمت اولویتی آنگیربیشتر جهت

بـرای کـاهش موانـع  یشـنهادهاییپدر نهایت نیز  شده است.فزا در محله شریعتی پرداختهابندی ظرفیت توسعه میان پهنه
 شود:توسعه میان افزا در محله شریعتی تبریز ارائه می

  زامدیریت یکپارچه شهری برای کاهش مشکالت اداری و قانونی در جهت توسعه میان افلزوم تحقق 

 های اداری و پروانـه استفاده از ابزارهای تشویقی برای جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی ازجملـه کـاهش هزینـه
 ساختمانی

 پـروژه و  صد و اهـدافسازی مقاجلب همکاری ساکنان اصلی در فرایند توسعه میان افزای محله با استفاده از شفاف
 اطمینان کامل ساکنان از مزایای توسعه

 های مختل اولویت دادن به ساکنان محله جهت کسب امتیازات حاصل از کاربری 

 های عمومی ازجمله تفریحی، سبز و فرهنگی و افزایش کیفیت فضاهای عمومی موجودهای کاربریافزایش سرانه 

 ار با محی  مسکونیهای مزاحم و ناسازگکاهش و حذف کاربری 

 افزایش کمیت و کیفیت معابر برای سهولت دسترسی به فضای درونی محله 

 هاها ازجمله لزوم نما داشتن ساختماناستفاده از ابزارهای قانونی برای افزایش کیفیت ابنیه. 



 131                    ...           افزا میان توسعه نگرش با مسکونی محالت درونی توسعه هایظرفیت واکاویو همکاران /  نوچهریم

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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