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  چکیده

 رکناو  گوشه. در ددگر می تلقی همیتا حائز موضوعی نجها سراسردر  ها لتو دو محلی تماعاجتا منظراز  مدرآکا مینز مدیریت

که به صورت بال استفاده  و متروکه بوده و در چرخه توسعه .ردخو می چشم بهرها شده   یفضاهاو  ضیای از ارا گونه انیرا یشهر یفضاها

 د،گیر ارقر توسعهزباهدف  نداتو می که یشمندارز حیانو انعنو بهرا  دهستفابال ا یا هشد هار حیانو، یشهر تیریمد شهری قرار نگرفته اند.

 قیتحق نیرو ا نیا .بگیرند هبهر شهر تیآ یها توسعه ایبر ورزیکشا ضیو ارا زبا یفضاها یجا به ضیارا یناز ا تا ندداده ا ارقر توجه ردمو

باز  ندیفرآ کایآمر یانجمن شهرساز .پردازد یشهر ها م یبه رشد و توسعه افق یبه عنوان پاسخ یدرون شهررها شده  یاراض یزیبه برنامه ر

 6 یدر ط دولتیو  یو دولت یخصوص ،یبخش خصوص یقالب باز توسعه بر مبنسه و در یمشارکت ندیفرآ کیرها شده را در  یتوسعه اراض

بال  یاراض یآت یها نهیگز نیی،تعیسطح آلودگ نییتع و یابی،ارز یقهوه ا یها تیسا یی،شناسایچشم انداز محل نیشامل تدو یگام اساس

مطرح شده در حوزه  دیجد یبا توجه به انگاره ها .داند یم سریطرح بازتوسعه را م یو اجرا یپاکساز یها نهیگز یابیاستفاده ،ارز

درون  یتوسعه ا یها تیرفتوجه به ظمانند نوشهرسازی،رشد هوشمند،شهر فشرده،توسعه پایدار،مدیریت رشد و توسعه زمین  یشهرساز

 یها تیراستا استفاده از ظرف نیشده است. در ا رفتهیپذ یشهر یزیدر حوزه برنامه ر یا یو عمل نینو استیبه عنوان س ،یمناطق شهر

 یضمن کاهش الگو ا،فضاه نیبه منظور باز توسعه ا ییو اتخاذ راهکارها یرها شده و بالاستفاده درون مناطق شهر یفضاها یتوسعه ا

 .فضاها، منجر به تحقق انگاره توسعه درون زا خواهد شد نیبه منظور باز توسعه ا ییو اتخاذ راهکارها یشهر یپراکندگ

 برنامه ریزی،اراضی رها شده،توسعه درون زا،پراکندگی شهری :های كلیدیواژه
 

 مقدمه  .1
ی می توان آن را به سه دوره تقسیم کرد : به طور کل الگوی توسعه شهرها در ادوار مختلف بسیار متفاوت بوده است،

نخست ، سیستم توسعه شهری ماقبل صنعتی، که عموما با شکل گیری شهرهای کوچک همراه است که سطوح خدمات رسانی 

در آن به خود شهر محدود می شود؛ دوم، رشد شهرها در دوره صنعتی ، که در این دوره رشد شهرها غالبا به منابع محلی 

ند و شهرها جمعیت بیشتری داشتند و توسعه شهری با جدایی گزینی های احتماعی همراه بود و سیستم های وابسته بود

توسعه شهری در دوره فرا صنعتی، که در این دوره رشد وتوسعه شهری بر اساس سرعتف کارایی ارتباطات و رشد وسایل نقلیه 

 (.1931موتوری قرار گرفت)سعید رضوانی و کاظمی،
 

ن اساس نظریات و دیدگاه های مختلف در خصوص توسعه شهری مطرح شده است. مطابق این نظریات در سال و بر ای

 1361، توسعه ایده ال شهری در سه دسته الگوی متمرکز، الگوی بخشی و الگوی خطی پیشنهاد گردید و لینچ در سال 1369

 (.1931اره ای تقسیم بندی کرد)داود پور،انواع توسعه شهری را در صورت های گسترده، کهکشانی، متراکم و ست
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 ضرورت تحقیق.2
روند شتابان اسکان جمعیت پس از جنگ جهانی دوم در مناطق رو به توسعه شهری و به موازات آن افزایش رشد و توسعه 

سوی دیگر  های اشتغال با محوریت مناطق شهری، از یک سو منجر به توسعه کالبدی شهرها و ازاقتصادی کشور و ایجاد زمینه

های اجتماعی و اقتصادی و همچنین جدایی گزینی فضاهای جمعیت در درون مناطق شهری گردیده به بروز یا عدم تعادل

در نتیجه در روند رشد و توسعه این مناظق نقاطی از داخل شهر در مسیر رشد قرار نگرفته و شهر به سمت اراضی  است.

بالاستفاده ماندن زمین های شهری در مناطقی که دارای خدمات و  ده است.کشاورزی و تخریب محیط زیست دوام پیدا کر

تاسیسات زیر بنایی هستند، باعث افزایش هزینه های سازمان های مسئول و خدمات رسان می شود. همچنین گسترش شهرها 

ل شهری، افزایش هزینه با وجود زمینهای آماده ساخت و ساز در میان بافتهای ساخته شده، باعث افزایش هزینه حمل و نق

 .نگهداری تاسیسات زیر بنایی و افزایش سرای هزینه خدمات رسانی در هر متر مربع می شود

 

 .هدف تحقیق3
بررسی مبانی باز توسعه اراضی رها شده و رویکردهای شهرسازی مرتبط با باز  تحقیق میتوان بهمهمترین اهداف این از    

 ه اراضی اشاره کرد.توسعه و فرآیند برنامه ریزی باز توسع

 . روش تحقیق4
ای اسناد و در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی برای تحقیق استفاده شده است و با استفاده از مطالعات کتابخانه   

 .ها، مقاالت و نشریات مختلف به جمع آوری اطالعات پرداخته شدها، پایان نامههای مختلف، کتابها و آمارنامهمدارک سازمان

 

 . مبانی نظری 5
 . انواع توسعه كالبدی از نظر شکل و فرم1.5

 باشد : یم یبند میقابل تقس ریز یشهرها از نظر شکل و فرم توسعه به دو دسته کل یتوسعه کالبد  

 یشهر، توسعه منفصل از شهر( توسعه درون رامونی)توسعه پیرونیب توسعه

اخلی آنها هر روز بیش از پیش دچار فرسودگی گردیده و امکانات توسعه برون زا سبب می شود تا مراکز شهرها و محالت د

جدید زندگی نوین کمتر به آنها راه یابد. چنین رشدی که عمدتا بر مبنای رشد جمعیت و الگوی ریاضی توسعه آن مطرح می 

ر اغلب موارد تراکم گردد، تنها بر آن است که به گونه ای جمعیت را در پهنه ای وسیع و گسترده جای دهدف تا آنجا که د

 (1931ناخالص جمعیتی در چنین توسعه ای به تراکم های نقاط روستایی نزدیک می شود)حبیبی،

توسعه درون زا عمدتا بر ساماندهی مجدد شهر در کلیت آن تاکید می کند و به عبارتی روشن تر، بهره برداری حداکثر از 

تسخیر مجدد فضاهای شهری از دست رفته و یا تخریب شده از نکات فضاهای شهری موجود را در دستور کار قرار می دهد. 

اقتصادی حاکم توجه -عمده این نظریه است. در واقع امر این نظریه بر اندازه های مطلوب شهری با توجه به شرایط اجتماعی

 (.1931دقیق دارد و بر آن است که جمعیت را در نقاط متعدد با تراکم های مطلوب گرد هم آورد)حبیبی،

توسعه درون زا سبب می گردد که شکاف های موجود در جامعه پر شوند و این توسعه، در استفاده از پتانسیل های موجود 

شهر و محافظت از زمین های بکر و جلوگیری از پراکندگی شهری نقشی حیاتی دارد. توسعه درون زا با استفاده از زیر ساخت 

مکانی خاص با ایجاد محیط های جذاب و امن ویژه پیاده روی و ایجاد گزینه های  های موجود، افزایش سهولت پیاده روی در

ی خاص، ارزش اقتصادی فضا و جدید برای ایجاد نواحی دارای کاربری مختلط و بازارهای محلی و ایجاد صرفه اقتصادی در نواح

 (.1931و کاظمی،می دهد و هزینه های خود را نیز تامین می کند)سعیدی رضوانی جامعه را افزایش 
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 (1331ماخذ)سعیدی رضوانی و كاظمی، مقایسه انواع توسعه به تفکیک عوامل مختلف:  1جدول 

 

 . پراكندگی شهری2.5

مشکل رو به رو می سازد. پراکندگی شکلی از توسعه است که حمایت از حمل و نقل عمومی یا پیاده روی آسان را با  

اتکای شدید و همه جانبه به حمل و نقل اتومبیل خصوصی باعث تحمیل هزینه زیست محیطی سرسام آوری بر اساس آلودگی 

. در طول یکصد سال گذشته عوامل مختلفی در ظهور پدیده هوا، و تخصیص فزاینده فضا به جاده ها و پارکینگ می گردد

ند.پیشرفت حمل و نقل شدیدا هزینه های مسافرت های هر روزه در محدوده مناطق مادر پراکندگی شهری نقش داشته ا

شهری را کاهش داده است. این موضوع به کارگران امکان می دهد تا شغل های مرکزی شهری را حفظ کنند و خانواده های 

 (1932ی،)قورچیانها به منظور جستجوی کیفیت باالتری از زندگی حرکت دهند خود را به حومه

و  5و مدیریت توسعه زمین 1، رشد هوشمند9، نوشهرسازی2،توسعه پایدار1رویکردهای جدید شهرسازی چون شهر فشرده

در مباحث شهر سازی مطرح گردید که راه جدید توسعه شهر را در باز توسعه نواحی قدیمی و ناکارامد و استفاده  6مدیریت رشد

 .ها همچون زمین های خالی، مخروبه ها، افزایش تراکم و... دیده است از پتانسیل های موجود در این نوع بافت

 

 

 

 

 

                                                 
1 .Compact City 
2. Sustainable Development 
3. New Urbanism 
4. Smart Growth 
5.Land Development Management 
6. Growth Managment 

 

 عوامل
 

 توسعه از درون

 

 توسعه از بیرون

 توسعه منفصل از شهر)رشد اقماری( توسعه پیرامون شهری

ای عدم توجه به ارزش ه- حفظ ارزشهای محیطی و چشم اندازهای طبیعی- محیطی

 محیطی

 عدم توجه به ارزش های محیطی-

 

 

 

 اقتصادی

کم هزینه بودن تامین زیرساخت ها و خدمات -

 شهری

ایجاد عملکردهای مختلف و افزایش بهره وری و -

 کاهش هزینه

هزینه باالی تامین زیر ساختها -

 و خدمات شهری

 قیمت پایین تر زمین-

 هزینه جابجایی باال-

 ات با شهر اصلیهزینه هنگفت تامین ارتباط-

هزینه باالی تامین زیر ساخت ها و خدمات -

 شهری

 خدمات پایین زمین-

 

 

 كالبدی

ارائه الگوهای متناسب زیست و سکونت متناسب با -

 بافت پیرامون

 حفظ و ارتقای ارزش های کالبدی-

عدم توجه به الگوهای سکونتی -

 بافت اصلی شهر)عدم همگنی(

انحطاط تدریجی بافت مرکزی -

 شرایط خاص در

 عدم توجه به الگوهای سکونتی شهر اصلی-

 اجتماعی

 

 

عدم توجه به هویت شهری و - حفظ و ارتقای حس مکان و حس هویت-

از بین رفتن هویت در مکانهای 

 جدید سکونت

 

- 
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 . شهر فشرده3.5

الگوی شهر فشرده، سکونتگاه های شهری پایدار در مقایسه با الگوی پراکنده شهری به دلیل وابستگی کمتر به اتومبیل در 

رتون آن را شهری تعریف که تراکم آن باال و کاربری ب .شخصی و نیاز کمتر به زیر ساخت های حمل و نقل به وجود خواهند آمد

ها ترکیبی است و سیستم حمل و نقل عمومی خوبی دارد و پیاده روی و دوچرخه سواری را تشویق می کند. شهر فشرده طبق 

اکمی که تعریف الکین باید فرم و مقیاسی داشته باشد که برای پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی همراه با تر

 (.1933باعث تشویق تعامالن اجتماعی می شود، مناسب باشد)قرخلو و زنگنه شهرکی،

 . توسعه پایدار4.5

 طیمح ینسبت به مسائل جهان یتازه ا یآگاه یرشد منطق جهیتوان نت یرا م 1331در دهه  یداریمفهوم پا شیدایپ

 یی، انتشار کتاب ها1361دهه  یطیمح ستیز یهضت هاهمچون ن یعوامل ریو توسعه دانست که به نوبه خود تحت تاث ستیز

در استکهلم برگزار  1332و توسعه که در سال  ستیز طیمح موردکنفرانس سازمان ملل در  نیو اول ،رشد یها تیمحدود رینظ

ل در سال با عنوان آینده مشترک ما و کنفرانس سران زمین سازمان مل 1333با انتشار گزارش برانتلند در سال  .بود دهیگرد

، موضوع توسعه پایدار در سر تا سر جهان، وارد جریان اصلی خود شد و برنامه های شهر پایدار در بسیاری از نقاط جهان 1331

 (1932.)قورچیانی،پدیدار خواهد شد

 . نوشهرسازی5,5

 یشناخته م زین یتو توسعه بافت سن یعموم هینقل لیتوسعه وسا د،یجد یسنت یطراح لیاز قب ییبا نام ها ینوشهر ساز

و انجام  حتاجیما نیتام ن،یساکن ییمایراهپ تیقابل یبا مشخصه اصل یبافت شهر جادیشهر سازانه است که بر ا یدگاهیشود و د

ساز ی، روش های جدید شهر (1933،یلیو اسماع ان،خرمگاهیعیدارد)رف دیتاک یسانان اسیو دارا بودن مق یروزانه زندگ یکارها

را تشخیص  21سنتی را تقدیر می کنند. آن ها به طور گسترده ای ناکارآمدی روش های حومه ای قرن  فرم فشرده شهرهای

داده، و از توسعه مجدد مناطق قدیمی تر شهر، به ویژه مکان هایی که توسط صنایع ترک شده اند یا به سبب تمرکز فقر 

 (1933ی طراحی شهری را گسترش می دهند)آرام،تخریب شده اند، حمایت می کنند و کاربری های مختلط با کیفیت باال

 . رشد هوشمند6.5

رشد هوشمند تنها یک ابزار نیست، بلکه مجموعه ای از اصول منسجم است که می توان با کاربست این اصول و با توجه به 

د. رشد شرایط خاص جوامع مختلف در سطوح محلی و منطقه ای در جهت دستیابی به یک الگوی توسعه بهتر حرکت نمو

هوشمند گزینه هایی را برای دستیابی به مسکن، حمل و نقل و ایجاد فرصت های شغلی ارائه می نماید. رشد هوشمند در 

راستای هدایت، طراحی، توسعه، مدیریت، احیا و ایجاد مناطق و اجتماعات محلی یکپارچه برنامه ریزی همه جانبه ای پایه 

 (APA,2012د توجه قرار می دهد)ریزی می کند و اصول اساسی زیر را مور

 مدیریت توسعه زمین و مدیریت رشد.5,7

مدیریت توسعه زمین را می توان به عنوان مدیریت تغییرات در نحوه استفاده از زمین تعریف نمود، که هدف آن نظارت و 

عه زمین عبارت است از هدایت مداوم تغییرات است؛ به نحوی که به بهترین شکل به اجتماع سود رسانی کند. مدیریت توس

ایجاد هماهنگی میان خصوصیات زمین با نحوه استفاده از آن. در خصوص زمین شهری، مدیریت توسعه را می توان ایجاد 

 (1932هماهنگی میان ویژگی های زمین با جریان توسعه شهری تعریف نمود)مهدیزاده،
یگاه وسیعی را در برنامه ریزی کاربری زمین دارد و در کشور آمریکا موضوع مدیریت توسعه تحت عنوان مدیریت رشد جا

موضوعاتی مثل تحقق پذیری طرح ها و ایجاد هماهنگی میان آنها نیز به وظایف برنامه ریزی اضافه شده است. مدیریت رشد بر 

رونی اقدامات پیش این اندیشه استوار است که توسعه باید به طور موازی با تامین زیر ساخت های الزم برای آن و ارتباطات بی

 (.1933برود)رفیعیان،
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 تعریف اراضی و فضاهای رها شده. 5,8

م قانونی و در گوشه و کنار فضاهای شهری ایران گونه ای از اراضی و فضاهای شهری به چشم می خورد که تاکنون در نظا

در کشورهای دیگر به خصوص اها شور، تعریف خاصی از آنها ارائه نشده است. در حالی که این فضبرنامه ریزی شهرهای ک

 3و زمین های خاکستری اند. 3زمین های سبز  3، توسعه یافته به وفور دیده می شود و معروف به زمین های قهوه ایکشورهای 

 

 زمین های قهوه ای. 5,3

ش قرار زمین های قهوه ای ، سایت هایی هستند که تحت تاثیر کارکردها و عملکردهای گذشته سایت و زمین پیرامون

دارند، متروک وبدون عملکردهای معاصر هستند، ممکن است مشکالت آلودگی ناشی از وجود آالینده ها در سایت را داشته 

باشند، عمدتا در مناطق توسعه یافته شهری واقع شده اند و نیاز به اقدامات مداخله ای به منظور بازگشت به کارکردهای مفید 

 (1932.)قورچیانی،را دارند

 زمین های سبز. 5,11

زمین هایی را گویند که تا قبل از این، توسعه نیافته اند و ممکن است در نواحی روستایی یا شهری واقع شده و هم چنین 

ده کشاورزی یا طراحی منظر شهری باشند. هرچند سیاست دولت ها به طور کلی جلوگیری از توسعه شهرها در این اتحت استف

ین در حاشیه شهرها قرار اموارد نمی توان مانع این نوع توسعه شد. زمین های سبز که تاقبل از اراضی است، اما در بسیاری 

ممکن است فرصت توسعه اقتصادی تری را برای شهرها  و به دلیل رشد و توسعه شهر در داخل شهر قرار گرفته اند وداشتند ،

ند، به دلیل دسترسی بهتر به حمل و نقل و زیر ساخت ها در مقایسه با زمین های متروک که در مکان نامناسبی قرار گرفته ا

 .FCM,2009) )فراهم کنند

 زمین های خاكستری. 5,11

اصطالحی در کشور آمریکا و کانادا است که برای بیان کهنه شدگی، ورشکستگی و از رده خارج شدن ملک ها یا زمین 

ستم به عنوان راهی برای بیان سطح وسیعی از زمین های اسفالته های بدون استفاده به کار میرود. این اصطالح در اوایل قرن بی

ای مثل و بدون استفاده که معموال در این گونه زمین ها قرار دارند ابداع شد. زمین خاکستری وقتی با واژه های شناخته شده

رود. برخالف زمین های قهوه ای که با آلودگی های ای مقایسه می شود، اصطالحی جدید به شمار میزمین سبز و زمین قهوه

واقعی یا احتمالی مواجه هستند، زمین های خاکستری به احیای مجدد به منظور بازیابی ارزش واقعی خود نیاز ندارند. ارزش 

پی ساختمان پنهانی این فضاها در تاسیسات از پیش موجود آنها)مثل لوله کشی آب،گاز و فاضالب، وجود تاسیسات الکتریکی و

های محکم( نهفته است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد که به گونه ای کارامدتر، سرمایه های خود را در سایر امور 

 (.FCM,2009توسعه مجموعه مورد نظر، اختصاص دهند. این کار می تواند ارزش ملکی یا اجاره ای آن زمین را نیز بیشترکند)

 .تجزیه و تحلیل و یافته ها6

باز توسعه اراضی قهوه ای از بسیاری جهات ضرورت است : حفاظت از فضاهای باز و جلوگیری از گسترش پراکندگی  .

شهری ، بهره گیری از زیر ساخت های با ارزش موجود در سایت احیای محالت فرسوده، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد فرصت 

اتی، حفظ سالمتی عمومی و حفاظت از محیط زیست با کاهش تهدیدات های شغلی، باالتر رفتن ارزش امالک و درامدهای مالی

عدم باز توسعه در نتیجه بالاستفاده ماندن این اراضی می تواند پیامدهایی را برای شهر به دنبال  (.Apa,2012)زیست محیطی

 .به برخی از مهم ترین این پیامدها اشاره شده است1داشته باشد که درشکل 

 

 

                                                 
7. Brownfield 
8 .Greenfield 
9. Greenfield 
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 (FCM,2009): پیامدهای بالاستفاده ماندن اراضی قهوه ای ماخذ:1 کلش

 

 .عوامل بالاستفاده ماندن اراضی قهوه ای1.6

مسائل و علت های متعددی باعث پیدایش زمین های بالاسفاده)خالی،متروکه،صنعتی( می شوند. عواملی نظیر موانع 

ینها از این جمله اند، ولی بایستی توجه داشت که زمین های توسعه ، اغتشاش بازار،عوامل فرهنگی و جمعیتی و مانند ا

بالاستفاده دارای پتانسیل باز توسعه می باشند. به عنوان مثال،زمین های بالاستفاده منجر به نقصان و کاهش ارزش اقتصادی 

زندگی می گردد در جوامع می شوند و به از دست رفتن فرصت های شغلی می انجامند. این امر خود باعث کاهش کیفیت 

 وانگیزه الزم را برای انکه ساکنان دیگر نیز آن نقاط را ترک کنند فراهم می اورد.

 –شهری در چهار گروه عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قانونی و کالبدی  اراضی به طور کلی عوامل بالاستفاده ماندن

 (.1932دسته بندی می شوند)نقیب زاده، جدول زیر زیست محیطی به شرح

 )ماخذ:نگارنده( عوامل بال استفاده ماندن اراضی شهری:  2جدول 

 كالبدی  قانونی حقوقی اقتصادی

    

 

همجواری با عوامل 

 نامطلوب شهری

 وجود علل طبیعی

کمبود خدمات 

 عمومی و زیر بنایی

 

 

 

 

 

 بورس بازی زمین  

عدم توازن متقاضیان 

ی واقعی زمین به علت گران

 بیش از حد زمین 

مشاع بودن مالکیت 

زمین ها وعدم توافق در 

تفکیک مورد رضایت 

 شرکا

فقدان سندی رسمی 

 برای زمین ها

توسط مالکیت زمین 

دستگاه های عمومی و 

 خصوصی 

 

استانداردهای غیر منعطف در 

 تدوین ضوابط شهر سازی

ای تخصیص اراضی بایر شهری بر 

خدمات عمومی در بافت های 

ساخته شده در طرح های جامع و 

 تفصیلی 

م و عدم تناسب قیمت زمین با تراک

نوع کاربری مجاز  و اخذ عوارض 

نهزیاد از اراضی شهری صدور پروا  
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 فرایند باز توسعه اراضی قهوه ای- .2.6
 ا برای باز توسعه اراضی قهوه ای ارائه می نماید.، یک فرایند شش مرحله ای ر(APA)انجمن شهرسازی آمریکا 

 یچشم انداز اجتماع محل نی: تدو 1گام 

 یقهوه ا نیزم یها تیسا یی: شناسا 2گام 

 یسطح آلودگ نییو تع یابی: ارز 9گام 

 یآت یکاربر یها نهیگز نیی: تع 1گام

 یپاکساز یها نهیگز یابی: ارز 5گام 

 طرح باز توسعه ی: اجرا 6گام 

 یمحل یچشم انداز اجتماع نیتدو اول:گام 
 یگردد. چشم اندازاجتماع محل یمحسوب م یقهوه ا یباز توسعه اراض ندیفرا یاصل یاز اجزا یچشم انداز توسط اجتماع محل نیتدو

چشم  نیدوگردد. ت یمورد انتظار م ندهینفعان است که منجر به توافق در مورد آ ید ریو سا یساکنان اجتماع محل انیم یتفاهم جمع

اجتماع  یچشم انداز ساز ندیسازد. فرا یاقدام رهنمون م یو برنامه ها یعموم یها استیها، س یاستراتژ مینظانداز، اجتماع را به سمت ت

راستا، شهروندان  نیاست. در ا یاجتماع محل یمطلوب برا ندهیاست که به دنبال توافق در مورد آ یمشارکت یزیبرنامه ر ندیفرا کی یمحل

 .خود هستند یاجتماع محل ندهیآ یبرا ییها نهیگز افتنیجلسات و بحث و گفتگو در صدد  لینفعان با تشک یذ ریساو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جلسات هم اندیش باز توسعه اراضی رها شده2شکل 

 

 یقهوه ا یها نیزم یها تیسا ییشناساگام دوم :

توسعه مجدد آغاز  یبالفوه برا یها تیسا ییشناسا قیطرتوسعه مجدد را از  ندیفرا ادیتوسعه دهندگان به احتمال ز

 یبرا یقهوه ا یکامل از اراض ستیل کی نیها ممکن است ساده به نظر برسد، اما تدو تیسا ییخواهند کرد. اگرچه شناسا

شان برچسب به ملک نکهیاز ا یقهوه ا یها تیاست که مالکان سا نیا تیاجتماع محور دشوار است. واقع یاز سازمانها یاریبس

و فهرست نمودن  یدسته بند یالزم برا زهیغالبا فاقد منابع و انگ یمحل یزده شود واهمه دارند و دولت ها یقهوه ا یارض

 .باشند یم یخال یها نیآلوده و زم یها تیسا

در  وستهیو پ به طور کارشناسانه یستیهستند با یقهوه ا یاجتماع محور که در صدد باز توسعه اراض یسازمان ها نیبنابرا

بعضا  ایباز توسعه باشند. بدون اطالع در مورد نحوه استفاده از ملک گذشته و  یبه دنبال فرصت ها یقهوه ا یاراض انیم

 .دشوار است قیبه طور د تیسا یپاکساز یبرا ازیمداخله مورد ن طحس نیی، تع تیشده در سا ختهیدور ر عاتیضا
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 دگیارزیابی و تعیین سطح آلو : سومگام 

 یباشد. توسعه گران اراض یها م تیسا نیا ی، آلودگ یقهوه ا یباز توسعه اراض یپروژه ها یموانع فراور نیاز بزرگتر یکی

 ستیز یابیدو مرحله ارز یو بررس قیتحق نی. اندیمبادرت نما یو بررس قیملک به تحق نهیشیدر مورد پ یستیبا یقهوه ا

 یرا دربر م تیسا یآلودگ تیوضع یاست که بررس یطیمح ستیز یابیارز کی ازل، ف. مرحله اوردیگ یرا در برم تیسا یطیمح

است تا  یضرور تیسا یطیمح ستیز یابیرا نشان دهد، فاز دوم ارز تیسا یآلودگ یاحتمال باال یابیارز نیا جهی. اگر نتردیگ

 .مشخص سازد قیو به طور دق دییرا تا یآلودگ زانیم

 
 یطیمح ستیز یها یابی: ارز 3شکل 

 تعیین گزینه های كاربری آتی :چهارمگام 

 یم یریگ میتصم تیاجتماع محور در مورد استفاده مجدد از سا یسازمان ها ت،یسا یپاکساز یبرا یگذار هیقبل از سرما

 یها و فرصت ها تیباز توسعه ملک را با توجه به محدود یها ویسنار یابیارز نی. ادینما یرا مشخص م یینها یو کاربر ندینما

 یرا مشخص م یقهوه ا یاز عوامل موثر برباز توسعه اراض یمجدد تعداد ستفادها یابیکند. معموال ارز یم نییتع تیهر سا

 پروژه یاجرا یو چالش ها یگذار هیمشارکت و سرما یجامعه، فرصت ها یازهایبازار، ن طیعوامل عبارتند از : شرا نیسازد. ا

 
 : مراحل تعیین گزینه های كاربری آتی4شکل 

 یپاكساز یها نهیگز یابیارزگام پنجم:

با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های زیست محیطی ومشخص شدن گزینه نهایی برای استفاده مجدد،سازمان 

ی از گزینه های پاکسازی را در اختیار داشته باشند. انتخاب گزینه مناسب تحت تاثیر های اجتماع محور ممکن است طیف

 .ضوابط و مسئولیت های قانونی، دسترسی به منابع مالی، تطابق و سازگاری با کاربری آینده سایت قرار دارد

 اجرای طرح باز توسعه :ششم گام 

طرح توسعه مجدد کمک خواهد نمود.اگر  ییاجرا تیابلق نهیاجتماع در زم یاز سوال به سازمان ها یطرح تعداد

 اجرا آماده است: یپاسخ مثبت دهند،طرح برا ریاجتماع محور بتوانند به سواالت ز یسازمانها

 از مشکالت مهم جامعه را دارد؟ یکیبه  ییپاسخگو تیطرح قابل ایآ-1

 توسعه مجدد مناسب است؟ یبازار برا طیشرا-2

 باشند؟ یم ندهیآ یو الزامات کاربر ازهاین یسخگوپا یپاکساز یها نهیگز-3
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 یو ساخت و ساز را در بر م یت،پاکسازیامن نیتام ،یمنابع مال ییشامل شناسا یاز مراحل متوال یطرح تعداد یاجرا

 .ردیگ

 
 یقهوه ا یطرح باز توسعه اراض یمراحل اجرا: 5شکل 

 
 یقهوه ا یطرح باز توسعه اراض یاجرا: 6شکل 

 

 سناریو های بازتوسعه اراضی قهوه ای .3.6

باز توسعه اراضی قهوه ای اغلب مشارکت کنندگان متعددی شامل بخش خصوصی و بخش دولتی را در برمی گیرد. برای 

می نمایند سطوح و سهم بودجه دو بخش پروژه های اراضی قهوه ای که از کمکهای سازمان حفاظت از محیط زیست استفاده 

 (.APA,2012)  خصوصی و دولتی از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت است.

 .باز توسعه مبتنی بر بخش خصوصی4.6

در این سناریو،بخش خصوصی فرایند باز توسعه را هدایت می نماید، توسعه دهنده مسئولیت کل فرایند باز توسعه را 

مکن است به طور محدوود به سرمایه گذاری های بخش دولتی به منظور تشخیص میزان آلودگی سایت برعهده می گیرد. اما م

نیاز پیدا کند. اولین مرحله برای توسعه دهنده خرید زمین و برنامه ریزی برای استفاده مجدد از ملک می باشد. بودجه عمومی 

محیطی اراضی بالاستفاده با در نظر گرفتن مقدار آلودگی نظیر کمک های سازمان حفاظت از محیط زیست برای ارزیابی زیست 

و گسترده اقدامات مورد نیاز برای پاکسازی سایت تخصیص داده می شود. توسعه دهنده کلی فعالیت های مرتبط با پاکسازی را 

می تواند مورد  به انجام می رساند و هنگامی که پاکسازی توسط مقامات و سازمان های نظارت مسئول به تایید رسید .ملک

 (1932بازتوسعه واقع شود. )قورچیانی ،
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 خصوصی -باز توسعه مبتنی بر بخش دولتی.5.6

مشارکت میان بخش خصوصی و بخش دولتی به توافق میان حداقل یک نهاد عمومی و یک سازمان خصوصی اطالق می 

همسو می نماید. معموال سازمان دولتی حامی  گردد که منابع و برنامه های خود را در راستای دستیابی به یک هدف مشترک

پروژه بودجه اولیه ارزیابی برای پاکسازی آلودگی ها و تامین زیر ساخت ها برای پشتیبانی از توسعه را تامین می نماید. توسعه 

اخت و دهنده بخش خصوصی سرمایه خود را در راستای انجام فرایندهای پیش توسعه و فرایندهای پیش توسعه و فرایند س

 ساز مدیریت می نماید.

غالبا مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی به دلیل سرمایه گداری های دولتی اولیه و هم چنین اعطای تسهیالت 

تشویقی به بخش خصوصی برای پیشبرد و بهره برداری از پروژه موفقیت آمیز است. این همکاری ضمن کاهش فشار مالی از 

 (1932عملیات پاکسازی امالک، باز توسعه و تجدید حیات جوامع می گردد. )قورچیانی،روی بخش دولتی منجر به تسریع 

 . باز توسعه مبتنی بر بخش دولتی6.6

به طور معمول در این سناریو شهرداری مسئولیت کل فرایند ارزیابی و پاکسازی را به عهده می گیرد. شهرداری می تواند 

و فعالیت های پاکسازی از کمک های سازمان حفاظت از محیط زیست، بودجه به منظور انجام ارزیابی های زیست محیطی 

های ایالتی یا کمک های دولتی محلی بهره بگیرد. پس از اتمام پلکسازی شهرداری ممکن است ملک را برای باز توسعه در 

ه و... به آن تخصیص اختیار بخش خوصی قرار دهد یا اینکه کاربری عمومی متناسب با نیاز جامعه مانند پارک، مدرس

 (1932دهد.)قورچیانی،

 .جمع بندی و نتیجه گیری7
با توجه به انگاره های جدید مطرح شده در حوزه شهرسازی که مورد بررسی واقع شدند، امروزه توجه به ظرفیت های توسعه 

ه است. در این راستا ای درون مناطق شهری، به عنوان سیاست نوین و عملی ای در حوزه برنامه ریزی شهری پذیرفته شد

استفاده از ظرفیت های توسعه ای فضاهای رها شده و بالاستفاده درون مناطق شهری و اتخاذ راهکارهایی به منظور باز توسعه 

فضاها، ضمن کاهش الگوی پراکندگی شهری و اتخاذ راهکارهایی به منظور باز توسعه این فضاها، منجر به تحقق انگاره این 

واهد شد.باز توسعه اراضی قهوه ای در سایت هایی که دارای ساختمانهای و زمین های بال استفاده و رها شده توسعه درون زا خ

مرحله ای را جهت تحقق توسعه مجدد  6به همین منظور انجمن شهرسازی آمریکا یک فرآیند .هستند امری ضروری است

و جامع  قیدق یزیبرنامه ر میمستلز ،یقهوه ا یاراض یزیه ربرنام ندیفرآ اراضی بال استفاده تدوین می کند که در جهت تحقق

 ینفعان ،رمز اصل یاست.مشارکت ذ یو بخش دولت یبخش خصوص انیو مشارکت م یهمکار ینفعان جامعه و برقرا یهمه ذ

 هر باز توسعه موفق است. یشالوده مناسب برا جادیا

 

  مراجعمنابع و 

،باز شناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه 1931سعیدی رضوانی،نوید و کاظمی ،داود، [1]

 35مسکن )مسکن مهر( )نمونه موردی:شهر نطنز(،نشریه پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره 

 انریا یو معمار یشهرساز قاتیخودرو آن،مرکزمطالعات و تحق ی،کالنشهر تهران و سکونت گاهها1931داود پور،زهرا، [2]

 1و9،نظریه ای در تفکر و برنامه ریزی شهری،نشریه صفه،شماره 1931[ حبیبی،محسن،9]

کرج،  9،برنامه ریزی باز توسعه اراضی بال استفاده )قهوه ای( در مناطق شهری ،نمونه موردی منطقه 1932قورچیانی،محبوبه ، [1]

 دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه هنر و معماری

فضایی شهر با استفاده از مدل های کمی )مطالعه –،شناخت الگوی رشد کالبدی 1933ه شهرکی،سعید،قرخلو،مهدی و زنگن [5]

 91موردی شهر تهران(،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،شماره 
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مه نا انی(،پانیقزو ینیامام خم ابانی:خ یبال استفاده مرکز شهر)نمونه مورد یتوسعه فضاها تی،سنجش ظرف1933ه،یآرام،مرض [6]

 یمدرس،دانشگاه هنر و معمار تی،دانشگاه ترب یشهر یزیارشد برنامه ر یکارشناس

.APA. 2012, Policy Guide Smart Growth, American Planning Association[7] 

کن و ،برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری،انتشارات حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارت مس1932مهدیزاده ،جواد،همکاران، [3]

 لشهرسازی ،چاپ او

،زمین شهری ،کاربری توسعه ،تاملی بر الگوهای نوین برنامه ریزی و مدیریت تغییرات کاربری زمین 1933[رفیعیان،مجتبی ،3]

 شهری،ماهنامه منظر شماره دهم )ویژه نامه نهاد توسعه شهر تهران(

- FCM. 2009, Brownfields, the Federation of Canadian Municipalities, Ottawa. [01] 

،مدیریت اراضی رها شده )نمونه موردی شهر شیراز(پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شهرسازی،دانشگاه 1932[ نقیب زاده ،احمد 11]

 شیراز

 انیکاظم ان،غالمرضایعیرف یبهزادفر،مجتب یاعتماد،مصطف یتیطرح ها و انواع طرح ها،ترجمه گ هی،ته1931کا،یآمر یانجمن شهرساز[12]

 چاپ دوم ران،جلداولیجامعه مهندسان مشاور ا ان،یمنصور دیو ماه فر ی،قاسم ملک


