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  چكیده
ن اراضی شهری، مشکالت شهرسازی را دو چندان نموده است. در این ميان نقش اراضی رها در جوامع شهرنشين امروزی بال استفاده ماند

های آنها از اهميت بسزایی برخوردار است. این اراضی شامل اراضی خالی، بایر  شده  به استفاده مجدد در عمران و توسعه شهری و پتانسيل

معيار های تدوین شده که رها شده  یاراض سنجش ظرفيت توسعه ای و  ییو رها شده  و متروکه در سطح شهر می باشند. در جهت شناسا

موثر در  یبه عنوان شاخص ها یطيمح ستیز ،یو اجتماع یطرح فرادست، اقتصاد شنهاداتي،پ ییو فضا یکالبد یارهايمعدر این مقاله 

 گاهیها شده اسالمشهر  و با استفاده از پار یاراض یشاخص ها بر رو نیا یکه با بررس شوند، یم یمعرف اراضی رها شده یسنج تيظرف

 ییرها شده بود. شناسا یها یکاربر یکه دارا نيقطعه زم 2222اطالعات،  ليو تحل هیتجز یاصل  data baseبه عنوان  GIS یاطالعات

 ینقشه ها یگذار همیاز شاخص ها  و رو کیهر  یده ازيو امت گریکدیشاخص ها با  قيو تلف یاراض یسنج تيظرف ندیفرآ یشده ودر ط

به  یشنهاداتيپ تیدوم توسعه قرار دارند.و در نها تیقطعه در اولو 62توسعه و  1 تیقطعه در اولو 22تعداد  GISیها ليحاصل شده از تحل

 .شود یارائه م یدر سطوح شهر یاز رها ماندن اراض یريمنظور جلوگ

  ، اسالمشهرGIS ستميس ،یسنج تيطرف یاراضی رها شده، شاخص ها كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه .1
توسعه روز افزون شهر ها و  انیبال استفاده و متروکه در جر یاستفاده از اراض یشهر یزینوظهور در برنامه ر شاتیاز گرا یکی

 یتوسعه قرار م ريو انسان ساخت تحت تأث یعيطب یها طيدر مح یشهرها است .به مرور زمان استفاده از اراضخصوصا کالن

داخل شهر به  یاراض رييشده است . امروزه تغ لیپاسخ متداول تبد کیشهر، به  درون یخال یاراض یاياح نيب نیر او د رديگ

مورد توجه قرار گرفته  نفعانیذ ریگذاران، توسعه دهندگان و سا استيس انيدر م یضرور یبه عنوان اقدام ؛یمراکز فعال شهر

 نيآنها و برطرف کردن مشکالت و تأم ازتوسعهب یمناسب برا یحل هااز راه یکیدر شهرها  یگذار هیسرما گرید یاست . از سو

.سنجش ميزان طرفيت توسعه اراضی بال استفاده در شهرها یکی از ارکان مهم گام است یشهر تيجمع ازيامکانات مورد ن

توسعه شهری می باشدو  گذاشتن در باز توسعه اراضی رها شده و برنامه ریزی در جهت باز گرداندن این اراضی به چرخه

بنابراین شناخت معيار ها و شاخص هایی که بتوان ظرفيت توسعه یک زمين بال استفاده را شناسایی نمود امری ضروری به نظر 

 می رسد.
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 ضرورت تحقیق . 2
هستند.  یطيمح ستیفشار بر مسائل ز یاهرم ها نیاز مهتر یکیاز حد  شيب یافق یو توسعه ها نيزم یکاربردر حال حاضر 

خواهد نمود.  لياز دست رفته تحم یشهر یزندگ تيفيبر دوش جامعه و ک یشتريب یها نهیمعضل، هز نیا یبعد یامدهايپ

 یرا باز یدي، نقش کل یاراض یکاهش وسعت کاربر ندیدر فرا شهرها، یداخل یشده در نواح رهيذخ یها نيمجدد زم تيفعال

های شغلی انباشت سرمایه و ایجاد فرصت شوند  یظاهر م دینقش جد کیدر  یبالاستفاده شهر یها نيزم انيم نی. در اکنديم

يت و های اخير موجب تمرکز جمعدر منطقه کالن شهر تهران و کمبود یا نبود این امکانات درسایر مناطق کشور در دهه

گيری و رشد امکانات اشتغال دراین منطقه گردیده و در نتيجه عدم توان جذب جمعيت روبه رشد )اقشار کم درآمد( باعث شکل

و سلطان آباد شده است.در نتيجه در روند رشد  کبرآباداهای خودرو در حاشيه شهر تهران همانند اسالمشهر و فزاینده سکونتگاه

اطی از داخل شهر در مسير رشد قرار نگرفته و شهر به سمت اراضی کشاورزی و تخریب محيط و توسعه خودرو این مناظق نق

 یو اقتصاد یاجتماع ،یطيمحستیز یامدهاياسالمشهر و پ نیبالاستفاده در ا یاراض یسطح باال.زیست دوام پيدا کرده است

 سازد. یم انیرا نماشهر  نیبالاستفاده در ا یباز توسعه اراض یزیاز آن، ضرورت برنامه ر یناش

 

 . هدف تحقیق  3
با توجه  اراضی بال استفاده اسالمشهر توسعه مجدد تيسنجش ظرف یمناسب برا ییو ارائه الگو رگذاريتأث یشاخص ها ییشناسا

روند شهر نشينی  و مراحل گسترش  یو بررس یشناس بيرو با آس نیپژوهش هستند از ا نی، از اهداف ااین شهر یها یژگیبه و

لبدی در این شهر به شناسایی اراضی که در اولویت باز توسعه با توجه به شاخص ها و معيارهای ظرفيت سنجی قرار دارند کا

 پرداخته می شود.

 .روش تحقیق4
 اطالعات به صورت مطالعات یروش گردآور،باشدیم یليتحل -یفيتوص قيو روش تحق یکاربرد تحقيق حاضرنوع 

و مشاهدات  یااز منابع مختلف کتابخانه یبردارشياطالعات شامل ف یابزار گردآور باشدیم ینداي( و میا)کتابخانهیاسناد

و   یآمار یها ليتحل ندیدر فرآ به عنوان ابزار اصلی GIS نرم افزار و از باشد ی، ونقشه ها طرح فرادست م یبردارعکس ،ینيع

 .استفاده شده است ازيمورد ن ینقشه ا هيته

 

 .مبانی نظری5
 توسعه 1.5

 یرخ م یتوسعه هنگام یبه صورت اصول .شود یمربوط م یعيطب ایبه عوامل ساخته شده و  یکیزيف طيمح راتييتغ ایتوسعه 

روند هر  نی. در ازديانگ یبه توسعه را بر م ازين تيجمع شیمطرح باشد، معموال افزا یازين یبرا ییدهد که در اجتماع تقاضا

و محل کار؛ به آب ، برق،  مارستانيمدرسه، ب د،یمرکز خر ،یواحد مسکون کیبالفاصله به  شود یم ليکه تشک یدیخانوار جد

شود. مجموع عوامل  یم ازمنديو به راه و اتوبوس و... ن یفرهنگ -یو مراکز مذهب یورزش -یحیو فاضالب؛ به مراکز تفر از،تلفنگ

قابل استفاده باشد  یباشند تا آن واحد مسکون دیعوامل با نیتمام ا گریدهند. به عبارت د یم ليشهر را تشک کی شيفوق کم وب

چند  دیکنند که هر کدام از اقالم فوق بر حسب استفاده کننده ها با یم یشهر زندگ کی در یشمار یب یاست خانوارها یهیبد

ساخته شوند،  یاملعو نيچن نکهیا یدهند. برا یم ليشهر را تشک کیمختلف  یها یاقالم کاربر نیا گرید یبرابر شوند از سو

 یکننده تلق نييعامل مهم تع کی نيگونه موارد زم نیارا برقرار کرد و در تمام  یمفهوم هماهنگ یها یانواعع کاربر نيب دیبا

و  یمياقل یها یاز جمله بررس یمهم یها یبه بررس ازيها ن نيانواع زم یهم رفته ، انواع ساخت و سازها در رو یگردد. رو یم

. بصورت ندده یم ليرا تشک یتوسعه شهر یطرح ها یو محتو ميموارد مفاه نيدارد که هم یو کالبد یتماعو اج یاقتصاد

 یها نيگردد و موضوع انتخاب زم یم یامر محتوم تلق کی یتوسعه شهر ،یشهر یها تيجمع یعيطب شیبا توجه به افزا یکل
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شود. به عنوان مثال  یامورمربوط م اءياول یگذار ستايس یتوسعه و هم به چگونگ یمنظور هم به طرح ها نیا یمناسب برا

سرعت در اجرا و  نيشود. همچن یم یبر اساس کار تلق رد،يگ یصورت م یکیزيکه توسعه ف ییدر جا یشهر ساتيوجود تاس

 (.1366)آرام،گرندیاز عوامل د زيکار ن یپا یبودن مشتر

 .ضرورت رشد و توسعه شهری2.5

انسان ها  تيفعال یاز فضا برا ی. اگر بتوان شهر را بسترردیپذ یتحقق م ستميآن س یرونيو ب یرونبه تبع الزامات د یندیهر فرا

الزامات شکل گرفته  یاز برخ یریپذ ريبا تاث یساختار شهر یعيطب ندیبه عنوان فرا زين یکرد، رشد و توسعه شهر فیدر آن تعر

به رشد روز  ییشهر ها هستند. پاسخگو یعوامل رشد کالبد نیتر یهمواره از اصل یتيجمعتحرکات  یتياست. از منظر جمع

ساخته  ریناپذ زیشهرها را گر یرشد کالبد-و خواه بر اثر مهاجرت تيجمع یعياز رشد طب یخواه ناش-شهرها یتيافزون جمع

درامدها در دوره مانند  یاقتصاد یها تياز کم یداللت دارد که برخ یبر حالت یرشد اقتصاد ،یو اقتصاد یتياست. از منظر فعال

سطح رفاه و  شیمختلف خواه و ناخواه منجر به افزا یدر بخش ها یرشد اقتصاد نیکند. ا دايپ شیافزا یطوالن بایوتقر نيمع یا

 یتيجمع عواملعمدتا از  زين یدارد. الزامات کالبد یگردد که خود رشد شهر را در پ یو مسکن م نيموثر زم یباال رفتن تقاضا

 یو ساکنان شهر به اندازه کاف تيفعال یبرا یگردد که فضا به عنوان ظرف یمطرح م یامر زمان نی. ارندیپذ یم ريتاث یتيو فعال

را به همراه خواهد  یاريبس یامدهايمحقق گردد، پ یالزامات رشد و توسعه شهر نینباشد. حال اگر بدون توجه به ا ايمه

 (.1331 یاظمو ک یرضوان یديداشت)سع

 مجدد شهری .مفهوم توسعه3.5

 یپا به عرصه شهر ساز یشهر یکه پس از دهه هفتاد و در دوره سوم مداخله ها یشهر یتوسعه مجدد نواح ایباز توسعه 

 کرده است. ليزمان تکم یو اصول خود را در ط ميکه مفاه یبه طور افتهیگذاشت، در گذر زمان تکامل 

مجدد  یگذار هیسرما یمشوق ها یايبه دنبال اح یمجدد نواحتوسعه  ی، طرح ها کایآمر یبا نظر انجمن شهر ساز مطابق

باشند در سطح  یطيخاص و حاد مح تيوضع یکه دارا یا یاند و استفاده مجدد از نواح یفرسوده ومتروک شهر یدر نواح

 (.1331کا،یآمر یدهند)انجمن شهر ساز یمد نظر قرار م یمحل

اما  افته،یگذشته توسعه  یزمان ها یاست که در ط یبهبود محدوده اتوسعه و  رندهيتوسعه مجدد در برگ گر،ید ريتعب به

در  نکهیا ایبرد و  یرنج م ستیز طيمح یآلودگ ایناکارامد  یمانند فضاها یادراک ایو  یقيحق یکیزيف صیدر حال حاضر از نقا

 جادیمذکور، باعث ا یبا کاربراست که با گذشت زمان استفاده از فضا  افتهی وسعهو ت جادفیخاص ا یاستفاده ا یگذشته برا

بازار موجود در شهر ، به  اینوع تجارت و  رييجامعه، مانند تغ طیشرا رييتغ لیبه دال ایشده و  طيدر مح ییها یمشکالت و آلودگ

 ای و یخال ای افتهیتوسعه  یمجدد، به محدوده ها وسعهمبتال شده اند. محدوده ت یبه زوال و فرسودگ تیو در نها یرکود افتصاد

 یگفته م ابند،یتوسعه  ایبر اساس طرح توسعه مجدد، حاصل و  دیکه در محدوده قلمرو شهر قرار گرفته اند و با ینيقطعات زم

 (. 1363ن،يچشود)فرش یم فیتعر یمحل یمداخله توسط حکومت ها ازمندين یتوسعه مجدد، به عنوان محدوده ها یشود. نواح

 تعریف اراضی رها شده.4.5

خواند، متغيرهای چندی دخالت دارند، اما به نظرمی رسد که سه  رها شدهقطعه زمينی که بتوان آن را زمين  برای تعریف

 عامل در همه شرایط و وضعيت ها مشترک باشند:

بهره برداری قرار عامل اول، تعریف به زمين های خالی یا زمين هایی محدود می شود که در مدتی طوالنی، کمتر مورد

 (1366)آرام، .اند هگرفت
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عامل دوم، به آن دسته از قطعه زمين های خالی و کم استفاده که در ميان سطوح ساخته شده شهری محدود و محصور شده 

برنامه های ناموفق نوسازی شهری و یا تفکيک نامناسب  اند و توسعه نيافته اند، مربوط می گردد . بخشی از این سطوح به علت

 د می آیند.وجو زمين به

عامل سوم، با ضرورت بهره مندی از خدمات و امکانات شهری همچون سيستم شبکه های آب، فاضالب، برق و مانند اینها در 

محل مرتبط می شود. الزم به ذکر است که ظرفيت زیرساخت ها لزوما نباید جوابگوی توسعه های جدید، مخصوصاً در مقياس 

 (1366.)آرام،باال باشد وسيع و در پروژه های دارای تراکم

یا معدنی  متروکه  از انواع دیگر قطعات با قابليت توسعه مجدد، که به دليل کاربر یهای پيشين شان  همچون صنعتی و

یافته اند، زمين هایی موسوم به زمين  مانده اند و به آلودگی های مختلف آب و خاک دچارند و از نظر زیست محيطی تنزل

بدون استفاده یا تحت استفاده صنعتی یا تجاری است که  زمين قهوه ای  در واقع محوطه ای رها شده های قهوه ای هستند .

رها شده  این نوع از سطوح .آلودگی محيطی دشوار گردیده یا واقعاً پيچيده شده است در آن توسعه مجدد یا گسترش از طریق

مانده اند و معموالً دارای  دت طوالنی کم استفاده یا بدون استفاده باقیمعموالً جزء سطوحی به حساب می آیند که برای م

اعيانی فرسوده هستند . این سطوح که بر اثر جابه جایی صنایع از داخل شهرها ونواحی مرکزی شان به خاطر ایجاد تغييرات در 

می باقی مانده اند، از جمله مهم ترین فرصت های توسعه به شمار  فناوری ها و شيوه های توليد و حمل ونقل در داخل شهرها

 (1366)آرام، آیند.
 .مزایای باز توسعه اراضی رها شده5.5

پاکسازی و استفاده مجدد از اراضی قهوه ای بسياری از مزایای زیست محيطی، اقتصادی و اجتماعی را برای اجتماع محلی به 
باز توسعه اراضی قهوه ای در سراسر جهان جوامع بيشتری به سمت سرمایه ارمغان خواهد اورد و به دنبال موفقيت پروژه های 

 .گذاری روی باز توسعه اراضی قهوه ای سوق پيدا می کنند
 

 (1332قورچیانی ،)ماخذ: :مزیت های بازتوسعه اراضی1جدول 

 اثرات مزیت ها

 اقتصادی

  
 سرمایه گذاری روز افزون، ایجاد اشتغال، کسب در امد مالیاتی بیشتر

 ثیرات اقتصادی بر نواحی حاشیه ای این شهرهاتا
 کاهش هزینه های زیر ساختی

 درآمدهای خصوصی

 زیست
 محیطی

 های سبز محافظت می کند.توسعه مجدد زمین های بالاستفاده و متروک درسطح شهرها،از زمین    

 حفاظت از ایمنی و سالمت مردمی
 کاهش پیامدهای ناشی ازحمل ونقل

 و استقرار مجدد مناطق مسکونی پیشبانی

 اجتماعی
  

 جذب مردم به مکان قبلی زندگی خود)باز اصالت بخشی(
 تشویق باز افرینی و ارتباطات مردمی

 بهبود کیفیت زندگی اجتماعی
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 .تجزیه و تحلیل 6
 شناخت وضع موجود اسالمشهر 1.6

شود. اسالمشهر در مجاورت بزرگراه جاده محور شناخته میشهر اسالمشهر در جنوب تهران واقع شده و به عنوان یک شهر 

 شریانی محور مهمترین محور این. است یافته توسعه و گرفته شکل بزرگراه این محوریت با و( ساوه –سعيدی )جاده تهران 

 باشدکز جمعيتی میمله شهر تهران، شهر رباط کریم، شهر جدید پرند و سایر مراج از پيرامون نواحی با اسالمشهر شهر ارتباطی

 تهران آزادراه شمال، در ساوه –شهری مهم در شمال، شرق و غرب اسالمشهر وجود دارد. آزادراه تهران سه محور شریانی برون

هر به . شهر اسالمشای دارندرامون نقش عمدهپي جمعيتی مراکز با اسالمشهر ارتباط شرق در آزادگان بزرگراه و جنوب در قم –

.تقسيمات کشوری در دهستان ده عباس از بخش مرکزی شهرستان اسالمشهر واقع شده استلحاظ سياسی و   

 
 :موقعیت سیاسی اسالمشهر1شكل 

 بررسی نظام جمعیتی اسالمشهر 2.6
 ، چهارطاقی و مظفریهمجموعه ای از چند روستای قاسم آباد شاهی، سالور، مافين آباد، ضياءآباد 1341شهر اسالمشهر تا دهه 

بوده است که در اثر عوامل اثرگذار در سطح ملّی و منطقه ای به ویژه قرارگيری در حوزه نفوذ شهر تهران به مهم ترین و بزرگ 

نفر بوده است امّا در سال  1112جمعيت این محدوده برابر 1345ترین کانون جاذب مهاجران به تهران تبدیل شد.در سال 

که در نوع خود بی  درصدی را تجربه می کند 3391برابر می شود و نرخ رشد  51نفر می رسد یعنی حدودا  51232به   1355

همچنان ادامه داشته 51نظير است و به یک نقطه شهری تبدیل می گردد.این روندهای افزایش جمعيت و مهاجرتی از دهه ی 

بدون شک مهاجرت هایی چنين گسترده همراه با بازتاب  است. و تا حال حاضر نيز ادامه دارد، امّا شکل و نوع آن متفاوت شده

عدم وجود طرح وبرنامه و نهاد نظارت گر و کنترل کننده ی های گسترده کالبدی و فضایی، اقتصادی، اجتماعی و بوده است. 

وه زیست را سامان و شکلی از نح اسکان این جمعيت تازه وارد، اثرگذاری مهاجرت ها در همه ی حوزه ها را تشدید کرده است

داده است که نه شهر ی است و نه روستایی و به قطب جدیدی تبدیل گشته که از این پس نه فقط جاذب مهاجرت های 

 .روستایی که جاذب مهاجرت های شهری و شهرهای اطراف نيز می باشد
 (مرکز آمار)ماخذ: 1365-1345تغييرات جمعيتی اسالمشهر از سال :2جدول

 

 

 

 

 روند شهرنشینی اسالمشهر بررسی  3.6

تا به  1341اسالمشهر را از دهه  شهر نشينی مراحل رشد و گسترش کالبدی و عوامل توسعه 3و جدول شماره  1نقشه شماره 

ه در برنامه ریزی شده است .ک منطم نده رشد و توسعه خودرو این شهر و عدم پيروی از الگویامروز نشان می دهد. که نشانده

ته نتيجه بسياری از اراضی داخل شهر به صورت رها شده  وومتروکه باقی مانده و در چرخه رشد و توسعه شهری قرار نگرف

 است..
 

 1335 1335 1365 1355 1345 سال

 353333 313306 215123 50232 1006 جمعیت

 1.3 3.1 15.2 33.1   نرخ رشد
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(روند رشد و توسعه شهر اسالمشهر )ماخذ:نگارنده:3جدول  

 
(1330ی كده ،پمهندسین مشاور :روند رشد و توسعه شهر اسالمشهر )ماخذ:1نقشه   

 علل نحوه گسترش مراحل

1345-1355 خط راه آهن تهران گسترش حول محور جاده ساوه و  

 قم

ردن سياست قطبی ک-افزایش قيمت نفت-اصالحات اراضی

 فعاليت ها 

1355-1325 قبلی مناطق مجاورت در توسعه   

 توسعه نقاط مسکونی و تشکيل شهرداری

 جنگ تحميلی و مهاجرت-ادامه اثر گذاری عوامل دوره قبل

 گسترده و تحوالت شهرنشينی در جریان وقوع انقالب

1325-1335  رشد و توسعه  و شکل گيری محالت مختلف شهر و 

 ساخت و ساز بی رویه 

کاهش -افزایش قيمت زمين و مسکن-اثرات طرح جامع

افزایش مواليد-کيفيت زندگی  

تا کنون 1335 ساخت و ساز  و رشد بی رویه شهر و تعاونی های  

 مختلف  و مسکن مهر 

 گسترش حاشيه نشينی در اطراف تهران . شکل گيری

ون های زیستی خود انگيخته کان  
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معیارها مدل سازی و تدوین  6.4  

ردی نظيير گزینش معيار از طریق برای گزینش معيار و شاخص ها چندین روش وجود دارد که از آن جمله می توان به موا

بررسی ادبيات مربوطه ، مطالعات و بررسی تحليلی )با استفاده از روش های شبيه سازی( و پيمایش عقاید و نظرات)نظير بهره 

مورد توجه  ارهايمع نشیگز یبراتحقيق  نیآنچه که در ا (.211-214،ص.1365گيری ازروش دلفی( اشاره داشت)مالچفسکی،

عرصه  نیا شمندانیمورد توجه قرار دادن آثار اند نيمشابه و هم چن اتيو تجرب ینظر اتيادب یمده از بررسآاست بر قرار گرفته

و  یاقتصاد -یو ضوابط طرح فرادست،اجتماع شنهاداتيپ ،ییفضا-یکالبد اريمع 4شاخص در قالب  12 .باشد یم یپژوهش

 .دندیگرد یدسته بند یطيمح ستیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیارهای سنجش ظرفیت توسعه ای اراضی رها شده:2شكل 

 

بالاستفاده اسالمشهر در نسبت با  یاراض تيپژوهش، الزم است تا وضع یمرتبط با شاخص ها یاطالعات یها هیال ليتشک یبرا 

 یبرا یاطالعات گاهیپا لياسالمشهر، امکان تشک ی. با توجه به وسعت باالرديقرار گ یمذکور مورد بررس یاز شاخص ها کیهر 

آنها  یاطالعات یها هیبه ال یکه دسترس ییرو ابتدا شاخص ها نیاز ا ست،ين سريم کجایمطرح شده به طور  های¬همه شاخص

توان  یم (2ی )شکل شنهاديپ ییالگوبا توجه به گردد و سپس  یم یباشد،بررس یبا توجه به اسناد و اطالعات موجود فراهم م

 .نمود ییباز توسعه هستند،شناسا ندیفرا یاجرا یالزم برا تيو ظرف ليپتانس یکه دارا یا یاراض
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 یداده ها برا قيتلف ییکند، توانا یمجزا م یو انحصار ژهیو یستميکه آن را به عنوان س GIS یها ییتوانا نیاز مهم تر یکی

 بيو ترک قيتلف جهيدر نت رایاست. ز نيپهنه سرزم یلرزش گذار قیاز طر یتناسب اراض نييو تع یابی، مکان  یمدل ساز

 یو نظر ییمحمد زهرا ،یبيشود)پور احمد، حب یانتخاب م نهيبه یو مکان ها زاستقرار مراک ینقطه برا نی، بهتر ارهايمع

 (.34،ص.1362،یعدل

 می توان یبالاستفاده در مناطق شهر یاراض تيسنجش ظرف یمناسب برا ليروش ومدل تحل یريبه کارگ به منظور

مورد  AHP) ) یريگ ميتصم یاريچند مع ليتحل و ،( GIS) ییاياطالعات جغراف ستميس یبر مبنا یمدل ساز یکردهایرو

 بیها با در نظر گرفتن ضر هیال یهمپوشاناین امر و در  ليبه منطور تسهکه در فرآیند اجرایی کار تحقيق بقرارداد  قيتلف

 شده است. استفاده ArcMapدر نرم افزار  AHP یجانب از برنامه یسازگار بیها و محاسبه ضر هیال تياهم

 یی(و فضا یكالبد اریعم) رها شده یاراض یسنج تیگدار بر طرف ریتاث یشاخص ها تیوضع یبررس . 6.5

کاربری اراضی رها شده :ودجالف(كاركرد وضع مو

اسالمشهر در سه دسته اراضی خالی،اراضی با کاربری 

ری تقسيم بندی شده صنعتی،اراضی حمل و نقل انباردا

 است.

:ارزش گذاری كاركرد اراضی بال استفاده 4جدول 

 اسالمشهر)ماخذ:نگارنده(

 

بيشترین درصد اراضی بال استفاده در اسالمشهر شامل 

زمين های خالی هستند که از روند رشد و توسعه شهر 

 .که از این ميان قرار دارندبازمانده و به صورت متروکه 

درصد نيز شامل زمين های با کاربری صنعتی و انبار 23

 .داری هستند

 نیمساحت زم (ب

 یرها شده م یاراض یباز توسعه ا تيموثر و مهم در سنجش ظرف یشاخص ها گریرها شده از د نيممساحت و وسعت ز

 یوسعت و مساحت مطلوب برا زان،ازي،تا چه م نکهیبال استفاده با توجه به ا یشاخص اراض نیاز منطر ا یباشد.به عبارت

 .باز توسعه باشند یپروژه ها ریسا یبرا یبه مثابه محرکتوانند  یرو م نیبرخوردارند.و از ا یباز توسعه ا یها تيطرف یبارگذار

 

نوع 

 زمین

 

 ارزش

 

 تعداد مفهوم

مساحت 

 درصد )هکتار(

 15 141 28   نامناسب 1 انبارداری

اراضی 

 صنعتی

نسبتا  3

 مناسب
156 73 8 

اراضی 

 خالی

بسیار  9

 77 734 2434 مناسب

کل 

 اسالمشهر

-  

2618 948 100 

 )ماخذ:نگارنده(اسالمشهررها  شده  اراضی كاربری:2نقشه 
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 شیباز توسعه نداشته و با توجه به گرا یالزم را برا تيهستند مطلوب یمساحت کمتر یبال استفاده که دارا یرو  اراض نیاز ا

با  یهفته در اراضن اسياز مق یناش یصرفه ها نيتوسط توسعه گران و همچن یباز توسعه و نوساز یموجود منطقه برا یها

مساحت  یباز توسعه اراض اتيبا توجه به تجرب  نيتوسعه برخوردار هستند .هم چن زبا یبرا یشتريب تيوسعت باالتر از مطلوب

کوتاه  یبازه زمان کیتوسع مجدد در  یبرا یکمتر تياز مطلوب ادیز یگذار هیبه سرما ازين ليبه دل زيهکتار ن 3باالتر از  یها

  .ستندمدت را دارا ه

 )ماخذ:نگارنده(: ارزش گذاری مساحت زمین اراضی بال استفاده اسالمشهر5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درصد مساحت )هكتار( تعداد مفهوم ارزش مساحت

 88.1 149 2308 بسيار نامناسب   1 هکتار 5.-1

 8.6 196 226 نامناسب 3 هکتار 2-5.

 1.9 152 51 بسيار مناسب 9 هکتار5-2

 0.3 45 8 بنسبتا مناس 7 هکتار 5-3

 0.2 52 6 نامناسب  3 هکتار 3-11

 0.8 378 20 بسيار نامناسب   1 هکتار 11-61

 )ماخذ:نگارنده(:مساحت زمین اراضی رها شده 3نقشه 
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به دليل طوالنی نشدن  معيار دیگر کالبدی و فضایی دیگر را نيز نسبت به اراضی رها شده مورد تجزیه و تحليل قرار دارده که4

 نشان داده شده است.  4 تحقيق  نتایج ونقشه های معيارها در نقشه شماره

 
 

 )ماخذ:نگارنده(  اراضی رها شده معیار كالبدی و فضایی 4:4نقشه 
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 (پیشنهادات طرح فرادسترها شده ) یاراض یسنج تیگدار بر طرف ریتاث یشاخص ها تیوضع ی. بررس 6.6

 یگذاران دراجرا هیگذار در جذب سرما ريتاث یشاخص ها نیاز مهم تر گرید یکیطرح فرادست  یشنهاديپ یاراض یکاربر

 گریاز د یقطعات ،تراکم ساختمان یکيمانند حداقل مساحت تفک زيبط طرح جامع نباشد.ضوا یم یبرنامه  باز توسعه اراض

دارد. لکن با توجه به  ییبال استفاده نقش بسزا یها نيزم اياح وگذاران در توسعه  هیاست که در جذب سرما ییشاخص ها

 یمورد سنجش قرار م یاراض یاربرباشد تنها شاخص ک یکه فقط اطالعات پهنه ها موجود مGisدر  یاطالعات گاهیاطالعات پا

 .رديگ

 یاراض یشنهادیپ یها یكاربر :6جدول 

  بال استفاده اسالمشهر )ماخذ:نگارنده( 

 

 26 همانطور که نشان داده داده شده است

های  هنهپدرصد از زمين های رها شده در 

مسکونی و تجاری و خدماتی قرار دارند که 

درصد از اراضی  32 قابليت باز توسعه دارند و

فضای سبز قرار دارند که  هنهپرها شده در 

قابليت توسعه و ساخت بنا در آنها وجود ندارد 

ت شهری می بایست با تملک زمين و مدیری

و تبدیل زمينها به فضای سبز و پارک  های فوق

و یا تغيير کاربری اراضی فوق  و مناطق تفریحی

نسبت به توسعه مجدد و احيای زمين های رها 

 شده اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

پهنه 

پیشنهادی 

طرح 

 جامع

 مفهوم ارزش
مساحت 

 )هكتار(
 درصد

 M 9پهنه 
بسيار 

 مناسب
70 7 

 34 320 مناسب  S 7پهنه 

 27 256 مناسب  R 7پهنه 

 32 302 نامناسب G 1پهنه 

:كاربری پیشنهادی طرح فرادست اراضی بال 5نقشه 

 )ماخذ:نگارنده(  استفاده اسالمشهر 
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 بال استفاده یاراض نشیگز ندیفرآ.3.6

صرف وقت  زمرد،مستليقرار گ یابیمورد ارز کجایطور  هیبال استفاده   یاراض یسنج تياگرکل شهر در ارتباط با شاخص ها ظرف

گردد  یم دشنهايپ ییالگو یاطالعات یها هیپژوهش با توجه به شاخص ها و ال نیدر ا نیاست.بنابرا یکارشناس یباال نهیو هز

.شوند ییناساباز توسعه ش یبرخوردارند ،برا یشتريب لياز پتانس یاراض ریبا سا بتکه در نس یاراض توانيکه براساس آن م . 

 :ردیپذ یبال استفاده در دو مرحله صورت م یاراض نشیگز ندیفرآ

  ::در مرحله اولیبا توجه به مساحت اراض یاراض شیالف:پا

شوند در نظر  یباز توسعه محسوب م یبرا یوسعت مناسب یکه دارا یابتدا اراض شتريتوسعه ب تيبا قبل یاراض نشیگز یبرا

 باالبا وسعت  یو اراض نیيبا وسعت پا یاراض دیگرد انيب یکه همانطور در شاخص وسعت اراض یشود.به طور یگرغته م

شوند.  یباز توسعه هستند کنار گذاشته م ليسکه فاقد پتان یاراض نیمنظور ا نيباز توسعه دارند به هم یبرا یکمتر تيمطلوب

 .شوند یرها شده انتخاب م یاراض انيهکتار از م11تا  1با وسعت  یمنظور اراض نيبه هم

()ماخذ:نگارنده دسته بندی گزینش اراضی بال استفاده براساس مساحت : 3جدول   

 درصد تعداد مساحت )هکتار(

 هکتار 1-5
123 90 

هکتار 5-7  
8 6 

هکتار 7-11  
6 4 

 

 :یاطالعات گاهیپا یشاخص ها قیاز طر نشیشاخص ها و گز قيتلف ب:

 یاراض یکاربر ،یاصل یابانهايبه خ یبه خدمات،دسترس یدسترس تيقابل ن،يزم یمرحله شاخص شکل هندس نیدر ا

هر شاخص با  ازيشده و امت سهیمقا ییبه صورت دودو گریبا همد expot choiceدر نرم افزار  نيزم یاقتصاد ،ارزشیشنهاديپ

هرشاخص  ازيامت و ها¬شاخص نیا قيبا تلف Gisافزار  نرمشوند سپس در  یم یبند ازيامت کیهر تياهم بیتوجه به ضر

شود و سپس  یم Gisشاخص ها در نرم افزار  نیا یبه ارزش گذار Calculatorو با استفاده از ابزار ینونیمار  extenitionدر

 یینها جهينت  یعاتاطال یها  هیال  یهم گذار یشاخص ها  با رو ییفضا بيهر شاخص و  ترک یبرا Raster  یها هیال جادیبا ا

 .دیآ یباشد بدست م یاز قطعات م کیهر  یبند تیکه اولو

 ()ماخذ:نگارندهرها شده  یاراض یتوسعه ا تیسنجش ظرف یشاخص ها یارزش گذار: 3جدول 

 

 

 

 

 

 نتایج تحلیل . 3.6

 نیا انگرينشان داده شده است ب6و جدول  2نقشه در  ها که هیال یهم گذار یشاخص ها و رو قيحاصل آمده از تلف جینتا 

مساحت هکتار به  241قطعه به مساحت  32باز توسعه و  1تیهکتار در اولو 34قطعه به مساحت 26مطلب است که تعداد

 .شده اند ییمستعد توسعه شناسا یها-نيزم عنوانهکتار به  346قطعه و  2216باز توسعه از کل 2 تیعنوان اولو

 ()ماخذ:نگارندهدر اسالمشهر  یباز توسعه اراض یها تیاولو :3جدول 

 
 
 

شکل هندسی 

 زمين

قابليت دسترسی به 

خدمات آموزشی و 

 تفریحی

دسترسی به خيابانهای 

 اصلی

کاربری اراضی 

 پيشنهادی

ارزش اقتصادی 

 زمين

.14 .12 .14 .31 .25 

 اراضی باز توسعه
تعداد 

 )فطعه(
 مساحت )هکتار(

 74 28 1اولویت 

 240 96 2اولویت 
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 در اسالمشهر )ماخذ:نگارنده( یباز توسعه اراض یها تیاولو ::6نقشه 

 .نتایج تحلیل3
آنکه باز توسعه را  یبه جا یاذعان نمود که اجتماعات محل دیبالاستفاده با یباز توسعه اراض یسنج تيظرف تيدر رابطه با اهم

. نندیگز یچالش بر م نیمقابله با ا یرا برا یجامع یکردهایبالاستفاده انجام دهند، رو یبر اساس مداخله مورد به مورد در اراض

و  ندینما یم یبند تیرا اولو یاراض نیا یشده و سپس اجتماع محل ییبالاستفاده شناسا یت هایکه ابتدا سا بيترت نیبه ا

 ینقش موثر یزیبرنامه ر ندیتواند در انجام فرا یمGIS گردد. نرم افزار یم یزیها برنامه ر تیاولو نیا هیباز توسعه بر پا ندیفرا

با  یاز اراض کیهر  یتوسعه ا تيبال استفاده به سنجش ظرف یاراض یو گونه بند ییبا شناسا ابتدا اساس نی.بر ادینما فایرا ا

مرتبط  یو شاخص ها یطيمح ستی، ز یو اجتماع یطرح فرادست ،اقتصاد شنهاداتي،پ ییو فضا یکالبد یها ارياستفاده از مع
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 ن،يزم یرها شده، شکل هندس نيمساحت زم یفوق که با توجه به منابع  و اطالعات موجود شاخص ها یها ارياز مع کیبا هر

 یو ارزش اقتصاد یشنهاديپ یاراض یکاربر ،یاصل یابانهايبه خ یدسترس ،یحیو تفر یبه خدمات آموزش یدسترس تيقابل

 exportقرار گرفت که با استفاده از نرم افزار  یبال استفاده مورد بهره بردار یاراض یتوسعه ا تيجهت سنجش ظرف نيزم

choice از شاخص ها و سپس با از استفاده از نرم افزار  کیبه هر یده ازيشاخص ها و امت نيب سهیبه مقاGISیگذار همیبا رو 

اول و  یها تیجهت باز توسعه و به عنوان اولو شتريب تيظرف یکه دارا یبه اراض یو بردارRaster یها هیال جادیشاخص ها و ا

به  زيقطعه ن 32اول باز توسعه و  تیقطعه به عنوان الو 26قطعه بال استفاده  2216 انيمکه از  ديدوم باز توسعه بودند رس

 شوند. یم یدوم باز توسعه معرف تیعنوان اولو

 

 و مراجعع مناب

نامه  انی(،پانیقزو ینيامام خم اباني:خ یبال استفاده مرکز شهر)نمونه مورد یتوسعه فضاها تي،سنجش ظرف1366ه،ي[ آرام،مرض1]

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

توسعه مسکن  یجار یها استيچارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد س ی،باز شناس1331،داود، یو کاظم دی،نویرضوان یديسع [2]

 35 ،شمارهیانسان یايجغراف یپژوهش ها هی:شهر نطنز(،نشری)مسکن مهر( )نمونه مورد

ملک پورو قاسم  نيان،شاهيعيرف یمجتب یهمکار ،بایسيمحمد نف رجمه،تیریتحقق پذ ی،روش ها1331کا،یآمر یانجمن شهرساز[3]

 ششم ران،جلدیمهندسان مشاور ا ،جامعهیملک

 دانيمحدوده م ی)نمونه مورد یمسکون ییتوسعه درون فضا کردیدر چارچوب رو ی،باز توسعه مراکز شهر1363رضا، رين،اميفرشچ [4]

 یمدرس،دانشگاه هنر و معمار تيدانشگاه ترب ،یشهر یزیارشد برنامه ر ینامه کارشناس انی(،پاشیتجر–قدس 

کرج، دانشگاه  3منطقه  ی،نمونه مورد ی( در مناطق شهریبال استفاده )قهوه ا یباز توسعه اراض یزی،برنامه ر1332، ،محبوبهیانيقورچ[5]

 یمدرس،دانشگاه هنر و معمار تيترب

 یغفار زگاروعطاري،ترجمه اکبر پره یاريچند مع یها ميتصم ليو تحل ییاي،سامانه اطالعات جغراف1365، یاچک،ماچکفسی[2]

 سمت النده،تهران،انتشاراتيگ

 ینامه کارشناس انیدر شهر مشهد و قابليتهای این اراضی جهت پروژه های شهرسازی،پا یخال یاراض تي،وضع1331،جواد ، یجعفر[3]

 رافيادانشکده ادبيات و علوم انسانی گروه جغ ،یليارشد،داشگاه محقق اردب

 یاسالمشهر،وزارت راه و شهرساز یلي،طرح تفض1332کده، یمهندسان مشاور پ[6]

 زاتيتجه یابیمکان  یبراGISو  یفاز تمی،استفاده از الگور1362د،ي،سعیعدل ی،محمد،نظرییومرث،زهراي،کیبيپوراحمد،احمد ،حب[3]

 42 ،شمارهیشناس طيمحل دفن زباله بابلسر(،مجله مح ی)نمونه مورد یشهر

شهر  ی)نمونه مورد یشهر تيدر کنترل و توسعه امن GIS یاياطالعات جغراف ی،نقش فناور1362،رها،یرضاوپوالد ،محمدیسردار[11]

 یشهر GIS شی( ،همانیقزو

APA. 2012, Policy Guide Smart Growth, American Planning Association[11] 


