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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1392بهار ، 36شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

 

  هاي شهريهاي شهريعملكردي بافتعملكردي بافت  --افزا در بهبود فضاييافزا در بهبود فضاييتوسعه ميانتوسعه ميان  كاربرد اصولكاربرد اصول

  ))شهرداري تهرانشهرداري تهران  1717منطقه منطقه : : مطالعه مورديمطالعه موردي((

  

  4و رحيم سرور 3، الهام فدوي2، دكتر زهره داودپور1دكتر نويد سعيدي رضواني

  

  چكيده

 ،رده به شهرهاي گستاي طوالني است و با افزايش جمعيت و مهاجرترشد جامعه شهري در ايران داراي سابقه

كاهش يافته ... يافتن به نيازهاي مختلف اشتغال، سكونت، آموزش، بهداشت و ريزي دقيق جهت دستامكان برنامه

-كنترل نشده شهرها، آسيب زيادي به بافت شهر از لحاظ انسجام فضايي و هم رويه ودر نتيجه گسترش بي. است

با توجه به اهميت حفظ منابع طبيعي و كاهش آثار امروزه . چنين پراكندگي مناسب خدمات وارد كرده است

. افزا به عنوان يكي از رويكردهاي شهرسازي مطرح شده استرويه شهرها، توسعه ميانزيست محيطي توسعه بي

ها در محدوده موجود و با حداكثر استفاده از امكانات اراضي در نتيجه به جاي گسترش افقي شهرها، رشد آن

پژوهش حاضر از نظر ماهيت، از نوع تحقيقات كاربردي و از  .ر محدوده شهر اولويت داردتوسعه يافته واقع د

اي و هاي كتابخانهها، از روشآوري دادهدر گرد. تحليلي است -هاي اسناديلحاظ روش تحقيق، از نوع روش

ها و اي مرتبط با شاخصGISهاي پوشاني اليهها و اطالعات، از منطق بولين و هم چنين در تحليل دادهميداني، هم

از  .هاي نهايي، استفاده شده استبندي سايتبندي و اولويتجهت رتبه(AHP) مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي

هاي بومي هاي شهري ما با توجه به شاخصافزا در بافتهاي پژوهش، تأييد امكان كاربرد اصول توسعه ميانيافته

بندي و  هايي با باالترين پتانسيل براي اين توسعه و رتبهيابي به سايتتعريف شده و ارائه روشي جهت دست

ها به تعيين انواع اراضي و نواحي مناسب درون شهرها، جهت چنين از ساير يافتههم. هاستگذاري آنارزش

  . توان اشاره كردافزا ميتوسعه ميان

  

  . يابيرسي، مكانافزا، بافت فرسوده، دستبافت شهري، توسعه ميان: كليدواژگان

                                                
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قزوين.  1

  نشگاه آزاد اسالمي، واحد قزويناستاديار دا.  2

 ايريزي شهري و منطقهارشد طراحي و برنامهكارشناس.  3

  دانشيار دانشگاه آزاد واحد شهرري.   4
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  مقدمه

ها را به موجودات زنده شبيه توان آنشهرها در واقع نهادهاي اجتماعي پويايي هستند كه مي

به . گذارنددانست كه همواره در سير تكاملي خود، سيكل حيات فيزيكي خود را پشت سر مي

سيكل نشانگر تجديد مكرر اين . يابندكنند، بزرگ شده و تكامل ميآيند، رشد ميوجود مي

همزمان با تداوم سيكل حيات شهرها، عناصر شهري نيز . پويايي فضاي كالبدي شهري است

ها پير دهند، بعضييابد، تغيير نقش ميشان افزايش ميآيند، كميتشوند، پديد ميدچار تحول مي

ها و اين تحوالت در مورد همه عناصر شهري حتي بافت. شوندشده و دچار فرسودگي مي

اما همانگونه كه در موجودات زنده با ). 69: 1370آبادي، زنگي(الت مسكوني مصداق دارد مح

شود براي جلوگيري از مرگ هاي زنده جلوگيري ميشوندگي سلولي از مرگ بافتتجديد

هاي فرسوده آن تكيه كرد هاي آن و احياي بافتهاي شهري بايد بر تجديدشوندگي سلول بافت

ين ميان انسان براي حفظ هويت و اصالت شهر در تالش براي پايداري و در ا). 1385مطوف، (

زند كه هاي فرسوده، دست به اقداماتي ميزنده نگهداشتن شهر، بافت شهر و باالخص بافت

  . هاستافزاي شهر از جمله اين راهتوسعه ميان

هاي شهري زمينها منجر به باال رفتن قيمت رشد افقي شهرها به تبع افزايش سريع جمعيت آن

شده و متعاقباً توزيع متناسب و اختصاص فضاهاي متناسب را به برخي از خدمات اساسي با 

سازي، بهسازي، نوسازي و هاي اخير باززندهترتيب طي سالبدين. رو ساخته است مشكل روبه

افزاي هاي فرسوده به منظور استفاده از زمين و فراهم ساختن امكان توسعه ميانبازسازي بافت

  .شهرها در دستوركار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته است

هاي بالقوه و بالفعل موجود در سطح ها و ظرفيتكارگيري تمام توان هب، )افزاميان(توسعه دروني 

شهر براي رسيدن به شهري پايدار و مشاركتي است و تمامي ساختارهاي اجتماعي، كالبدي، 

: 1388آييني، ( دهد يدن به تعادل كيفي و كمي و پايدار ارتقاء ميبراي رسرا سياسي و اقتصادي 

آيا امكان كاربرد اصول توسعه  :پژوهش حاضر، تالش جهت پاسخ به سواالت زير است). 48

هاي شهري ما وجود دارد؟ كداميك از اراضي و نواحي درون شهرها را در بافت) دروني(افزا ميان

  مورد استفاده قرار داد؟) دروني(افزا ويكرد توسعه ميانتوان به منظور تأمين اهداف رمي
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 روش تحقيق و جامعه آماري

انتخاب روش تحقيق هم به نوع مسئله مورد تحقيق . بنايي هر تحقيقي روش آن استهسته زير

همچنين مالك ديگري در انتخاب نوع . بستگي خواهد داشت و هم به مرحله تعمق دربارة آن

  ). 6: 1388نايبي، (عالقه شخصي محقق به نوع نحقيق است  روش مفيد است و آن

تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوع تحقيقات كاربردي، و از لحاظ روش تحقيق از نوع 

اي و هاي كتابخانهها، از روش آوري دادههمچنين در گرد. تحليلي است - هاي اسنادي روش

  .ميداني استفاده شده است

 

 مدل مفهومي پژوهش

دهنده موضوع و  پژوهش در خصوص يك موضوع، مشخص كردن اجزا و عناصر تشكيل الزمة

). 133 :1384 داودپور،( تعيين جايگاه و اهميت سلسله مراتبي هريك از عناصر در فرايند تحقيق است

ها و مدل مفهومي پژوهش، در حقيقت پلي است كه ميان مباني نظري تحقيق و تحليل داده

افزا در هاي توسعه ميانمدل زير، مدلي جهت شناخت شاخص. كندر مياطالعات ارتباط برقرا

  .محدوده مورد مطالعه است

  

  
 

  مدل مفهومي پژوهش: 1دياگرام
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 ها و اطالعاتروش تحليل داده -1

هاي مرتبط با اين افزا و تعيين شاخصدر  پژوهش حاضر، پس از  شناخت اصول توسعه ميان

هاي شهري ما، ها با توجه به شرايط بافتبومي ساختن آن اصول در قالب مدل تحليل پژوهش و

شهرداري تهران به عنوان نمونه موردي تحقيق پرداخته  17ها در منطقه به شناخت اين شاخص

ها به يك اليه و نتيجه پوشاني آنها و هماي مرتبط با شاخصGISهاي و  پس از توليد اليه

افزا در منطقه مورد مطالعه الترين پتانسيل توسعه ميانهايي با باواحد رسيديم كه بيانگر سايت

توضيح  3-2هاي فوق از منطق بولين كه در بخش پوشاني اليهالزم به ذكر است كه در هم. است

به (AHP) سپس با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي. داده خواهد شد، استفاده شده است

  .يي، دست يافتيمهاي نهابندي سايتبندي و اولويترتبه

  

 جامعه آماري 1 - 1

يكي شهرداري تهران است، كه  17جامعه آماري و محدوده مطالعاتي در پژوهش حاضر، منطقه 

تهران بوده و بر بستر دشت آبرفتي آن، استقرار  شهر غربي   قانوني حوزه جنوب از مناطق محدوده

  و سطح 1هكتار 3/794معادل وسعتي  نفر و با 255337جمعيت  منطقه موصوف با .يافته است

، 9( گانه شش  مجاورت مناطق قانوني تهران در  درصد از كل اراضي محدوده 1/1اشغال حدود 

 نواب  شرق به بزرگراه از شمال به خيابان قزوين، و از شده  واقع) 19و18، 16، 11، 10

سعيدي،  …ا اه آيتغرب به بزرگر و از  )غربي شاخه( نواب  جنوب به بزرگراه از ،)اصلي شاخه(

  ). 3: 1386مهندسين مشاور امكو، ( محدود است

  

                                                
منشور عملياتي منطقه و تأئيد مشاور  عمل آمده در  تفصيلي وفق توصيه به  طرح  وسعت منطقه در زمان تهيه.1

مرز  انجام تغييراتي در تهران با هاي جامع و تفصيلي شهر د تهيه طرحجامع جديد تهران و نها كننده طرح  تهيه

  .هكتار افزايش يافته است 09/822هكتار به  3/794روي محور بزرگراه نواب غربي از  جنوبي و انطباق آن بر
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  چارچوب نظري پژوهش  - 2

  1افزامفهوم توسعه ميان 1- 2

كـه در   هاي توسعه شهري، با توجه به ايـن شهري بر خالف ساير سياست) افزاميان(توسعه دروني 

پـذيرد،  رت مـي بستر شهر موجود و با حضور ساكنان و شـهروندان و واحـدهاي همسـايگي صـو    

اراضي بـاير و رهاشـده شـهري    . بخشي و حتي فرابخشي استموضوعي پيچيده، چندوجهي، ميان

هـا،  هاي نامناسب و نامتناسب با زندگي امروزين شـهري نظيـر زنـدان   كاربري. شودكارگرفته مي به

و سـطح معـابر   . شـود هاي نظامي، كارخانجات و صنايع مزاحم در درون شهر اصـالح مـي  پادگان

آيينـي،  (شـود  به اسـتانداردهاي شهرسـازي نزديـك مـي    ...هاي دسترسي، سطح فضاي سبز وشبكه

1386 .(  

، نوسازي، بهسازي و به نوعي دوباره قابل استفاده )افزاميان(در واقع اصطالح توسعه دروني 

هري ، و توزيع عادالنه و برابر بناها و امكانات ش)5:1376بهادري، (نمودن مناطق شهري موجود 

در تمامي نقاط و سطوح آن، تأمين و امكان بازسازي و سازماندهي مجدد كالبد شهر است 

دهد، افزاي موفق، ساختارهاي جديد را به زمينه شهر پيوند ميتوسعه ميان). 69:1383 وارثي،(

كند تا امكانات موجود و ساخت و ساز در آينده را با هم مطلوبيت شهر را باال برده و تالش مي

  ).EPA, 2004: 67(ر نظر بگيرد د

  

  افزااهداف و مزاياي توسعه ميان 2- 2

 هاي سبز كاهش فشارهاي توسعه در پهنه −

  ها يا مراكز شهري سازي محله باززنده −

  از طريق ايجاد ارزش در ملك يا احياي ارزش آن 2افزايش پايه مالياتي −

  ي فاقد كاربري هاي نامناسب يا اراض تخصيص كاربري مناسب و كارآمد به كاربري −

  ها در كاربري 3ايجاد اختالط −

 E.Sendich,2006:456) (ها و تسهيالت موجود  استفاده بهينه از زيرساخت −

                                                
1. Infill Development 
2. Tax Base 
3. Mixture 
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اي، كاهش مصرف انرژي و كاهش وابستگي به خودروي شخصي، كاهش گازهاي گلخانه −

نقل عمومي، افزايش دسترسي به خدمات، استفاده مجدد از وبهترين خدمات حمل

يافته در مناطق شهري موجود، حفظ فضاهاي سبز و كيفيت باالي هاي توسعهزيرساخت

 )Breheny,2006:139(زندگي شهري، از مزاياي اين نوع توسعه است 

 

  افزاهاي توسعه ميانها و محدوديتچالش 3- 2

 كه است افزا ميان توسعه بارگذاري جهت اراضي سازي آماده و گزيني مكان متوجه عمدتاً :1مكاني

 اراضي صاحبان كليه با مذاكره به نياز اراضي، سازي  آماد هاي هزينه زمين، تجمع هزينه: املش

  .ها زيرساخت نوسازي و تجديد به نياز شهري، درون

 افزا، بدين ميان توسعه گذاران سرمايه و وسازكنندگان ساخت يافت قانوني، موانع رفع :٢ايتوسعه

 و دارندبر نمي گام افزا ميان توسعه تشويق و حمايت جهت در عمدتاً بندي منطقه قوانين كه معني

 نظر به الزم نيز قوانين در بازنگري و مجدد بندي منطقه لزوم دروني، توسعه به نيل منظور به حتي

 و گـذاران  سـرمايه  جـذب  همـراه  بـه  بايـد  قـانوني  موانـع  دفـع  طرفـي ديگـر   از. رسـد مـي 

 .باشد همراه هاهپروژ اين در متنوع وسازكنندگان ساخت

 .خورد مي چشم به نيز سياسي هاي چالش و موانع افزاميان توسعه اجراي راستاي در :3سياسي

 كارگزاران چنينهم و عمومي و خصوصي هايپيچيدگي مشاركت و مساعي تشريك مخاطرات

 و جابجايي به ، مسائل مربوط...)و شهرداري شهر، شوراي اعضاي همانند(محلي  قدرتمند

 به راستا اين در موانع و هاچالش ترينمهم جمله از ... و قديمي امالك صاحبان دوباره جايگيري

  ).125: 1390سعيدي رضواني، (رود شمار مي
 

  افزاراهبردهاي توسعه ميان 4- 2

 توسعه الزامات و نيازها تامين به كه پذيرد صورت نحوي به قانوني تغييرات بايستي :4قانوني تغييرات

 .نمايد فراهم را آن منظور به الزم هايمحرك و كاهش را هاچالش و موانع و انجامدبي افزا ميان

                                                
1. Site Barrier 
2. Development Barrier 
3. Political Barrier 
4. Changes in Regulations 
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 هاي گيري جهت و استانداردها اين :1افزا ميان توسعه طراحي راهنماي خطوط و استانداردها تبيين

 .باشد آن ارتقاء يا و زمينه با طراحي جزئيات كامل در سازگاري بايستي طراحي

 به هاييهزينه و مطالبات چنين و توسعه نظام هايهزينه در كاهش :2يجانب هاي هزينه كاهش

حمل توسعه مثال عنوان به( شوندمي تضمين شهري هاي مركزمكان در هاياز پروژه برخي وسيله

 مهم، اين. هستند جمله اين از...) مختلط شهري و هاي كاربري محور، عمومي نقلو 

 .نمايدمي ترغيب افزاميان هاي توسعهسياست پيگيري به را گذاران سرمايه

 هايسازمان و اقتصادي هايبنگاه ديگر با تواندمي محلي دولت :3مشاركت نظام گيري شكل

 مشاركت گردند،مي تلقي نفعذي هايگروه عنوان به افزاميان كه در توسعه غيردولتي و دولتي

 ).126: 1390سعيدي رضواني، (باشد داشته

افزا، پاسخگوي خطوط شبكه موجود باشد، كه توسعه مياندر صورتي :4نقلوشبكه حمل

هاي كننده دسترسي به خدمات محلي از ايستگاه هاي مختص پياده را حمايت كند و تسهيل پهنه

آيد نقل از ديگر راهبردهاي اين نوع توسعه به شمار ميوشبكه و برعكس نيز باشد، شبكه حمل

) (E.Sendich,2006:457. 

 

 ها و اطالعاتحليل دادهت  -3

اي از تصميمات اخذ شده  قسمت عمده. دنياي امروز دنياي اطالعات و مديريت بهينه آن است

به ... هاي مختلف عمراني، زيست محيطي، خدماتي و ريزان در پروژهتوسط مديران و برنامه

يي دقيق، لذا وجود اطالعات جغرافيا. نوعي به مكان و موقعيت خاصي مربوط و منتسب است

مطمئن و به هنگام و نيز مديريت بهينه آن از موضوعات بسيار اساسي در موقعيت اين 

ريزي شهري با گسترش بسيار در برنامه GISاهميت استفاده از . تصميمات و اجراي آن است

آور حجم اطالعاتي كه بايد براي مديريت شهري پردازش شوند  سريع شهرها و افزايش سرسام

  ).49: 1381نژاد،  ثنايي(ست آشكار شده ا

   

                                                
1. Infill Design Guidelines 
2. Reduction of Marginal Cost 
3. Forming Partnerships 
4. Transportation Network 
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  GISهاي هاي به دست آمده از اطالعات رقومي و پايگاه دادهشاخص 1- 3

هاي اطالعاتي افزا پرداخته و اليههاي توسعه مياندر اين مرحله از پژوهش به شناخت شاخص

  :تاي توليد شده اسGISهاي ها با استفاده از اطالعات رقومي و پايگاه دادهمرتبط با آن

دهد تا بدان طريق از مكاني به مكان حدي از قدرت انتخاب كه يك محيط به مردم مي :نفوذپذيري

كه عرض هايي در اين شاخص، بلوك). 15: 1385بهزادفر، (ناميم ديگر بروند را نفوذپذيري مي

 ).3شماره  نقشه(افزا هستندهاي مناسب جهت توسعه ميانمتر باشند، از پتانسيل 6ها كمتر ازمعابر آن

ها از يكديگر با گسترده شدن شهرها و دور شدن كاربري : 2به حمل و نقل عمومي 1دسترسي

اي را پديد دسترسي سريع، مطمئن و ارزان به نقاط مورد نظر، موضوع بسيار پيچيده و پر هزينه

ود هاي اتوبوس موجهاي با دسترسي مناسب به ايستگاهبلوك). 241:1382بحريني،(آورده است 

نقشه (ها هستند ، از پتانسيل)متر300حداكثر(هاي مترو پيشنهادي و ايستگاه) متر200حداكثر(

 ).2شماره 

افزا ، بناهاي تخريبي و فاقد بنا، داراي پتانسيل جهت توسعه ميان1 در نقشه شماره :كيفيت بناها

  . هستند

 
                   

  

  

  

  

  
  كيفيت بناها                                                           : 1شهرداري تهران                           نقشه  17طقه كيفيت بناها در من:1تصوير          

  

  

  

                                                
1. Accessibility 
2. Public Transportation 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  167                          هاي شهريعملكردي بافت -افزا در بهبود فضاييكاربرد اصول توسعه ميان

 

  

                              

  

  

      

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                   

  

  

  

  دسترسي به حمل و نقل عمومي: 2نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نفوذپذيري: 3نقشه
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نقشه  :كارگاهي و حمل و نقل و انبار -صنعتيوجود اراضي باير و ساخته نشده، اراضي 

 .دهد، موقعيت اين اراضي در محدوده مورد مطالعه را نشان مي4شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 شهرداري تهران 17اراضي باير و ساخته نشده در منطقه : 2تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كارگاهي و حمل و نقل و انبار -اراضي باير، صنعتي: 4نقشه
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هايي كه برخوردار از هر سه معيار  محدودههاي تاثيرگذار بوده و از شاخص :بافت فرسوده

افزا برخوردار هستند ، از پتانسيل بااليي براي توسعه ميان)بافت فرسوده نوع سوم( اندفرسودگي

 ).5نقشه شماره (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شهرداري تهران 17بافت فرسوده منطقه : 3تصوير

  

                                

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  محدوده بافت فرسوده: 5نقشه
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افزا و جذب جمعيت را دارد تراكم پايين باالترين پتانسيل جهت توسعه ميان :تراكم جمعيتي

  ).6نقشه شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تراكم جمعيتي محدوده مورد مطالعه: 6نقشه
 

هاي كم پس زمين. دهداستفاده مناسب از ارتفاع مجاز، توسعه را پيشرفت مي :تعداد طبقات

، تعداد طبقات در محدوده مورد 7نقشه شماره . افزا هستندهاي توسعه ميانارتفاع از پتانسيل

 .دهدمطالعه را نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تعداد طبقات در محدوده: 7نقشه
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متر هستند، از 200هايي كه اكثر قطعات آن ريزدانه و كمتر از بلوك :بندي اندازه قطعات و دانه

  ).8نقشه شماره (افزا هستند مناسب جهت توسعه ميان پتانسيل

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  شهرداري تهران 17ريزدانگي بافت مسكوني منطقه : 4تصوير

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بندي مسكوني اندازه قطعات و دانه: 8نقشه
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هاي موضعي و موضوعي سازي در طرحهاي طرح بلندمرتبهپهنه :سازي طرح تفصيلي ههاي بلندمرتب پهنه

 ).9نقشه شماره ( ها هستندافزا از پتانسيلپيشنهادي طرح تفصيلي، با توجه به اصول توسعه ميان

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  هاي موضعي و موضوعي پيشنهادي طرح تفصيليطرح: 9نقشه 

 

وسازي كه  هاي ساختهاي تجميع اجباري در پهنهپهنه :يهاي تجميع اجباري طرح تفصيل پهنه

 ).10نقشه شماره (هاي اين نوع توسعه هستند در طرح تفصيلي در نظر گرفته شده، از پتانسيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وساز هاي ساختپهنه: 10نقشه
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ختلط در هايي كه با كاربري م، پهنه11نقشه شماره  :هاي با كاربري مختلط طرح تفصيلي پهنه

 .ها هستنددهد كه از ساير پتانسيلطرح تفصيلي در نظر گرفته شده را نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي با كاربري مختلط طرح تفصيلي پهنه: 11نقشه
 

هاي با اكثريت هاي داراي اهميت در بحث توسعه بوده و بلوكاز شاخص :ها اسكلت ساختمان

 ). 12نقشه شماره (تانسيل هستند هاي فاقد اسكلت و پايه، داراي پپالك

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  هابندي ساختماناسكلت: 12نقشه
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  افزاسنجي توسعه ميان هاي محدوده به لحاظ امكان پتانسيل 2- 3

هاي مربوطه، الزم است با افزا و توليد اليههاي مختلف توسعه ميانپس از شناسايي شاخص

هاي فوق از مدل در همپوشاني اليه. د دست يابيمها به يك اليه و نتيجه واحهمپوشاني اين اليه

وجود ( صورت يكه عضويت در يك مجموعه ب ،مدل اين در. بولين استفاده شده است

موردنظر در انتخاب  يارهايتوان تمام معيم. شودبيان مي) وجود شاخصعدم ( و صفر) شاخص

 هيته ،دهندياسب را نشان مكه محدوده مناسب و نامن يا را به صورت نقشه تيفعال ايمكان  كي

را مشخص نمود  يا ، محدودهياجتماع اي ياشتراك يو همپوشان يكرد و با استفاده از توابع منطق

، نقشه نهايي 13نقشه شماره .موردنظر مناسب باشد تيفعال يا، برارهايمع عيكه بر اساس جم

ل باال جهت توسعه هاي با پتانسيهاي فوق است كه بيانگر سايت حاصل از همپوشاني اليه

  . افزاست ميان

                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  افزاهاي توسعه مياننقشه نهايي حاصل از همپوشاني شاخص: 13نقشه

  

 افزاهاي توسعه ميانبندي سايتاولويت 3- 3

، استفاده (AHP)در پژوهش حاضر، از مدل ارزيابي چندمعياري فرايند تحليل سلسله مراتبي

پذيري، امكان استفاده از توان به سادگي، انعطافاستفاده بيشتر از اين مدل مي از داليل. شود مي
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كارگيري نظرات گروهي ها و امكان بهبندي نهايي گزينههاي كمي و كيفي، امكان رتبهشاخص

  ). 8: 1381پور، قدسي(، اشاره كرد )قضاوت گروهي(

  

  ايجاد ساختار سلسله مراتبي 1- 3- 3

صورت با يك سلسله  كنيم كه در اين ختار سلسله مراتبي را مشخص ميدر اولين اقدام، سا

ها مواجه هستيم  هاي اصلي و گزينه، شاخص)افزاتوسعه ميان(هدف : مراتب دو سطحي شامل

گيري را  سلسله مراتبي بودن ساختار به اين دليل است كه عناصر تصميم). 2دياگرام شماره (

  ). Bowen, 1993: 333(نمود بندي  توان در سطوح مختلف دسته مي

  

  افزاساختار سلسله مراتبي توسعه ميان: 2دياگرام

  

  هاشاخص) وزن(تعيين ضريب اهميت  2- 3- 3

كنيم به عنوان  ها را با هم مقايسه ميها، دو به دو آنشاخص) وزن(براي تعيين ضريب اهميت 

ي اهميت بيشتري است يا افزا است، تراكم دارامثال، براي هدف اين مسئله كه توسعه ميان

كميتي ال ساعتي است كه  9دسترسي به حمل و نقل عمومي؟ مبناي قضاوت در اين امر جدول 

در . )Saaty,1980(شود  ها تعيين ميبر اساس آن و با توجه به هدف، شدت برتري شاخص
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ها شاخص) وزن(ميانگين هندسي، جهت محاسبه ضريب اهميت  پژوهش حاضر، از روش

ها را هاي ماتريس دودويي شاخص ترتيب كه ابتدا ميانگين هندسي رديفبدين. شودمي استفاده

  .كنيم مي “نرماليزه”ها را بدست آورده و سپس آن

  

  ها بررسي سازگاري در قضاوت 3- 3- 3

  : ، مراحل زير طي شده است)CR(در پژوهش حاضر براي محاسبه ضريب سازگاري 

ها را در دودويي شاخص 7×7ه اين بردار، ماتريسبراي محاسب: Awi محاسبه بردار . 1

است  7×1كنيم كه حاصل آن ماتريسيها، ضرب ميشاخص) وزن(ضريب اهميت  7×1ماتريس

  .هاستAwi كه شامل مقدار عددي 

  :    Lمحاسبه . 2

                                                                     







= ∑

=

n

i
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L
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  :      CRاري محاسبه ضريب سازگ. 4

                                                         O.K.    
  

1.0097.0
32.1

128.0 ≤==CR            

RI

CI
CR=  

  

  ها و امتياز نهايي سايت) وزن(تبيين ضريب اهميت  4- 3- 3

ها پرداخته بندي شاخصها تأييد شد، در اين مرحله به امتيازپس از اينكه سازگاري در قضاوت

ها مورد قضاوت و داوري قرار ها در ارتباط با هريك از شاخصو ارجحيت هر يك از گزينه
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كميتي ساعتي است با اين تفاوت كه بحث كدام  9مبناي اين قضاوت همان مقياس . گيرد مي

با  حال. تر است؟ مطرح نيست، بلكه كدام گزينه ارجح است؟ و چقدر؟ مطرح است گزينه مهم

  :ها و با استفاده از فرمولهاي هريك از سايتتوجه به شرايط و ويژگي

( )∑∑
= =

=
n

k

m

i
ijiH gWV

1 1

  

ها و امتياز سايت در ارتباط با آن هريك از شاخص) وزن(از حاصلضرب ضريب اهميت 

براي اين كار از . آوريمدست ميها امتياز نهايي سايت موردنظر را بهشاخص، و مجموع آن

1يب سلسله مراتبياصل ترك”

ها  با در نظر گرفتن همه قضاوت “بردار اولويت ”كه منجر به يك  “

در جدول ). 18: 1380زبردست، (شود، استفاده شده است  در تمامي سطوح سلسله مراتبي مي

ها در ارتباط با همه ارزش هر يك از سايت. ، كه بيشتر به ماتريس ارزيابي معروف است1شماره 

سايت . نمايدها وزن نهايي سايت را مشخص ميشده است و مجموع آنها ارائه شاخص

. شود ، از اين حيث بيشترين وزن را گرفته و بنابراين به عنوان اولويت اول قلمداد مي2 شماره

، 3، سايت شماره 2افزا به ترتيب سايت شماره هاي توسعه ميانبندي سايتبدين ترتيب اولويت

  .است 1شماره و سپس سايت  4سايت شماره 

  

  افزاهاي توسعه ميانبندي سايتبندي و اولويترتبه: 1جدول

  هاسايت

اراضي باير 

و ساخته 

 نشده

 تراكم
اندازه قطعات 

 بندي و دانه
 نفوذپذيري كيفيت ابنيه

دسترسي به 

حمل و نقل 

 عمومي

 

اراضي 

 -صنعتي

  كارگاهي

 

  وزن نهايي

 )اولويت(

 5.22 0.51 0.66 0.9 0.9 1 0.5  0.75 1سايت شماره 

 6.31 0.51  2.2 0.9 0.45 1 0.5  0.75 2سايت شماره 

 6.06 0.51  2.2 0.9 0.45 1 0.25  0.75 3سايت شماره 

 5.68 0.51  2.2 0.45  0.27 1 0.5  0.75 4سايت شماره 

 

                                                
1. Principle of Hierarchic Composition 
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  هاي پژوهشيافته - 4

دين ترتيب ب. استيافته اول در ارتباط با سوال شماره يك كه در مقدمه به آن پرداخته شده

هاي شهري ما وجود در بافت) افزاميان(شود امكان كاربرد اصول توسعه دروني گيري مينتيجه

هاي بومي تعريف شده براي اين توسعه و روش به كار گرفته شده در دارد و با توجه به شاخص

ها، اري آنگذبندي و ارزشافزا و رتبههاي مناسب جهت توسعه ميانتوان به سايتاين مقاله، مي

توان يافته دوم در ارتباط با سوال دوم پژوهش است و مي .هاي شهري دست يافتدر بافت

نتيجه گرفت كه از اراضي و نواحي درون شهرها، اراضي باير و ساخته نشده، اراضي با كاربري 

هاي مسكوني، اراضي با كيفيت بناهاي كارگاهي و حمل و نقل و انبار واقع در بافت -صنعتي

هاي با تراكم پايين جمعيتي كه داراي قدرت تخريبي و متروكه، بناهاي فاقد اسكلت و پايه، بافت

سازي طرح تفصيلي، هاي پيشنهادي كاربري مختلط و بلندمرتبهجذب جمعيت هستند، پهنه

هاي ريزدانه با حداكثر قطعات كمتر از هاي تجميع اجباري پيشنهادي طرح تفصيلي، بلوكبلوك

هاي هاي نفوذناپذير با حداكثر معابر كمتر از شش متر و دسترسي نامناسب، بافت، بلوكمتر 200

توان به منظور نقل عمومي، را ميوهاي با دسترسي مناسب به حملفرسوده نوع سوم، بلوك

  .مورد استفاده قرار داد) افزاميان(تأمين اهداف رويكرد توسعه دروني

 
  پيشنهادها

افزا و موفقيت آن، جلب مشاركت بخش خصوصي در سعه ميانجهت پيشبرد اهداف تو −

ها، پيش بيني شرايط قبل و بعد سازي مقاصد و اهداف پروژه براي آنفرايند توسعه، شفاف

 . شودهاي محلي پيشنهاد مي از پروژه، جلب همكاري ساكنان، مديران شهري و سازمان

آن در كننده  محوري و تعيين جايگاهشهري با توجه به  )هماهنگ( تحقق مديريت واحد −

 .افزاتحقق اهداف توسعه ميان

مقررات تشويقي درجهت تسريع  قوانين و هاي مناسب شهرسازي وتصويب سياست −

تسريع در فرآيند اجراي  براي اتپيشنهاد ي شهري، از ديگرهانوسازي بافت بازسازي و

 .افزا خواهد بودتوسعه ميان
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