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 چکیده

های در زمینه های فرسوده وعدم تعادلگیری بافتضایی، گسترش حاشیه نشینی و شکلف-مشکالت کالبدی

رویه و کنترل های ناسازگار، حاصل گسترش بیمختلف خدمات رسانی در سطح محالت شهری و همجواری کاربری

های های زیربنایی و افزایش سرانه هزینهونقل، افزایش هزینههای حمل ی شهرها است و موجب افزایش هزینهنشده

های : بافتهای دارای ظرفیت شهر، مانندافزا در محدودهشود. توجه به اصول توسعه میانخدمات رسانی در شهر می

تواند به می بندی شده،های ناکارآمد شهری و همچنین مناطق اولویتفرسوده، مخروبه، حاشیه نشین، اراضی بایر و بافت

مک کشکالت عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای دستیابی به رشد هوشمند شهری، جهت پیشگیری و درمان این م

 ی انواع خدمات،هو تنوع در عرض مختلف برای عرضه شغل،کند. شهر اهواز به عنوان مرکز سیاسی استان، وجود صنایع 

ین امر اهای مهاجر از روستاها و شهرهای اطراف بوده است. جمعیتاز زمان جنگ تحمیلی تا کنون مکانی برای جذب 

رویی در شهر شده است. ش ناموزون شهر و ظهور پدیده پراکندهفضایی و گستر-موجب شکل گیری مشکالت کالبدی

واقع است. هدف مقاله حاضر شناسایی  2افزا در منطقههای دارای ظرفیت برای توسعه میانبیشترین محدوده

افزا در سه باشد. در این پژوهش ابتدا توسعه میانها میافزا در این منطقه و اولویت بندی آنهای توسعه میانظرفیت

پس سشهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت.  2های ناسازگار( در منطقه های بایر و کاربریحوزه اصلی)بافت فرسوده، زمین

تماعی و ی و اجاز شاخص های دسترسی، کالبد ت های ساخته شده،یان افزا در بافبرای ارزیابی ظرفیت های توسعه م

 افزار نرم در فازی روش و دیمتل تکنیک شده منطقه از ساخته هایبافت در افزا میان توسعه سنجی برای ظرفیت

ArcGIS1.5هکتار اراضی نظامی و  114های بایر، هکتار زمین 1720دهد که حدود نتایج نشان می .است شده استفاده 

 شده بندی لویتاو نقشه به توجه های ساخته شده، باهکتار اراضی مخروبه در این منطقه وجود دارند. در رابطه با بافت

 اولویت کتار،ه 354 مساحت با دوم اولویت هکتار، 58 مساحت اول با اولویت است، شده بندی تقسیم دسته 5 در که

 یک های رتبه رد هکتار 40 مساحت با پنجم اولویت و هکتار 115 مساحت با چهارم اولویت هکتار، 174 مساحت با سوم

وم یت اول و دهای کیان آباد، سیدخلف، امانیه، کیانپارس شرقی و کیانپارس غربی در اولومحله .اندگرفته قرار پنجم تا

 قرار دارند.

 اهواز2ههای ناسازگار، بافت فرسوده، دیمتل، منطقتوسعه میان افزا، کاربریواژگان کلیدی: 
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 : مقدمه-1

 طرح مساله-1-1

 مشکالتی با را جهان کشورهای اکثر اخیر، هایدهه طی در شهرها افقی گسترش و سریع رشد

 روند به توجه با حاضر حال در. است داشته دنبال به را شهری هایمحیط ناپایداری و ساخته مواجه

 به و قواره بی و پراکنده رشد با شهرها توسعه، حال در کشورهای اغلب در شهرنشینی رشد به رو

 باعث را شهری محیط ناپایداری مسئله این و اندشده رو روبه خدمات نامتناسب توزیع با آن تبع

 ها مشهودبافت قدیم شهرها که از فرسودگی رنج می برد و ناپایداری محیط شهری در آناست.  شده

ن بافتی در چارچوب توسعه پایدار می درو یسمت توسعهه هایی برای حرکت باست، دارای ظرفیت

تواند موجود، می های ظرفیت از استفاده با زا،درون یهای توسعهنگرش چارچوب،  این درباشد. 

 فضاهای ماندن رها. (1:  1393 پور، پارسی و صرافی) شود زا برون و پیرامونی توسعه جایگزین

 خواهد وارد شهرها توسعه روند به را ناپذیری جبران ضررهای مرکزی، مناطق در خصوصبه شهری

 درآمد با هایاز خانواده زیادی درصد که گیردمی صورت حالی در شهری هایزمین ماندن رها .نمود

 در. عاجزند زمین قیمت حد از بیش گرانی علت به خود نیاز مورد مسکن تامین متوسط، در و کم

 زیربنایی تاسیسات و خدمات دارای که قیمناط در شهری هایزمین ماندن استفاده بال حال، عین

 آراسته، و عزیزی) شودمی رسانی خدمات در مسؤول هایسازمان هایهزینه افزایش باعث هستند،

 و بزرگ شهرهای به مهاجر جمعیت هجوم شهرنشین، جمعیت شتابان رشد ایران . در(107:  1391

 توان تمام کارگیری به ضرورت شهری خدمات ارائه و شهرنشین جمعیت نیازهای به پاسخگویی لزوم

 مختلف هایکاربری توسعه چنینهم سازد.می نمایان پیش از بیش را شهر موجود هایظرفیت و

 به منجر خود که شودمی توسعه در شهری حومه هایزمین پیشرفت باعث حومه مناطق در شهری

 و رشد جای به تا است الزم نظورم بدین شود.شهر می مرکزی بافت درون استفاده بال فضاهای ایجاد

 شهر، موجود های بافت کردن پر طریق از افزا میان توسعه با افقی، صورت به شهر رویه بی توسعه

 توسعه به متراکم، متعادل افزایش و فرسوده های بافت احیای و بال استفاده، شده رها فضاهای احیا

 و شوند پر جامعه در موجود هایشکاف که گرددمی سبب افزا میان توسعه. یافت دست شهری پایدار

 شده رها فضاهای و بکر هایزمین از محافظت و شهر موجود های پتانسیل از استفاده در توسعه این

 میان توسعه امروزه(. 2: 1394توحیدی،) دارد حیاطی نقش شهری پراکندگی از جلوگیری و شهری

 شناخته مناسبی رویکرد اندمواجه افقی وسعهت محدودیت با که شهرهایی برای ویژهبه شهری افزای

 افقی گسترش برای زمین و اندمواجه طبیعی تنگناهای با که شهرهایی معمول طور به. است شده

 (.299: 1392 صارمی،) هستند شهری افزای میان توسعه کاربست برای ای زمینه است محدود هاآن

. است اهواز شهر دارد، وجود آن در افزا میان عهتوس از استفاده و بررسی امکان که شهرهایی از یکی

 نظر از اخیر، های دهه در خوزستان استان مرکز کشور، بزرگ شهرهای مادر از یکی اهواز شهر

 از( 94 تا 35) هایسال طی شهر این جمعیت است. داشته زیادی رشد جمعیتی و کالبدی
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 1394 سال در هکتار 44/19494ار به هکت 2500 از آن مساحت و نفر 1256414 به نفر 120098

 رشد از ناشی مشکالتی بروز .(8: 1395ریزی و توسعه انسانی،)معاونت برنامه است یافته افزایش

 عدم انسانی، توسعه هایشاخص و زندگی کیفیت کاهش مانند اهواز، شهر وسیع فضایی ـ کالبدی

 و شهری شده رها فضاهای وجود مسکن، و خدمات از شهر ساکن هایخانواده کامل برخورداری

 میان توسعه رویکرد به که شده سبب شهر مناطق و میانی هایحوزه در فرسوده های بافت و متروکه

 رها فضاهای و هازمین و فرسوده هایبافت بخش در شهر درون موجود های ظرفیت احیای با افزا

در همین راستا سواالتی به  .  شود هتوج شهری پراکنده رشد برابر در انتقادی رویکرد عنوان به شده

 چه شرح زیر طرح شده است: منطقه دو شهر اهواز در حوزه های اصلی توسعه میان افزا، دارای

شهر اهواز  2ته شده منطقه های ساخافزا در بافتهای توسعه میاناست؟ اولویت هاییظرفیت

 ؟کدامند

 

 همیت و ضرورت موضوعا-1-2

های آماده ساخت و ساز در میان نواحی ساخته رغم وجود زمینگسترش کالبدی شهرها علی

فزایش ای و شده، باعث افزایش هزینه حمل و نقل شهری، افزایش هزینه نگهداری تاسیسات زیربنای

های شهری و گسترش پراکنده شود. رها ماندن زمینسرانه هزینه خدمات رسانی در هر متر مربع می

امین تهای با درآمد کم و متوسط، در ه درصد زیادی از خانوادهگیرد کشهرها در حالی صورت می

 (.52: 1394)نسترن و قدسی،  مسکن مورد نیاز خود به علت گرانی بیش از حد قیمت زمین عاجزند

 مجموعه نیمه ارگانیکی با یک هسته ی مرکزی در قست 1340ی شهر اهواز تا قبل از دهه

بود.  ه آنبنظامی و ایستگاه راه آهن و مساکن وابسته  شرقی رودخانه کارون و تعدادی تأسیسات

اعث پس از جنگ تحمیلی، شهر به صورت ناهمگون و غیر منطقی رشد و گسترش پیدا کرد که ب

ی ستردگگ، مناطق و نواحی گوناگون شهر، هامشکالتی از قبیل، رشد نامتعادل جمعیت در حوزه

ایی اقتصادی و فض_جدایی گزینی اجتماعی، نابرابری و های حومه ای و غیررسمیسکونتگاه

افت بدر  کالبدی گسترده در کالن شهر اهواز است در حالی که وجود بافت های فرسوده گسترده_

به  ر و توجهن شههای میانی شهر و با توجه به غلبه بناهای یک طبقه و اراضی بایر ورها شده در میا

نطقه ت. مهری سبب اهمیت این تحقیق شده اسامکان توسعه میان افزا و در نتیجه رشد هوشمند ش

، امکان شده رها دو اهواز یکی از مناطقی است که با داشتن حجم قابل توجهی از زمین های بایر و

: 1396ران، دیگ وتوسعه میان افزا و افزایش تراکم در فرایند توسعه شهری  را دارا می باشد)آروین 

177.) 

 این از زیادی شهری است )مقدار 2 به منطقه مربوط بایر مساحت اراضی بیشترین اهواز شهر در

 های ارگان و شهرداری بین توافق دارد با قرار زرهی 92 لشکر پادگان محدوده در 2 بایر منطقه اراضی

شهری مورد استفاده  توسعه جهت در و کند پیدا انتقال شهر از بیرون به که پادگان شد قرار نظامی
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 2 منطقه تا ظرفیت های توسعه میان افزا را در برآن است حاضر پژوهش (.169قرار گیرد( )همان: 

 شهر اهواز شناسایی و اولویت بندی کند.

 

 چارچوب نظری -1-3

 مبانی نظری-1-3-1

 و شد ازآغ شهر پراکنده و رویه بی رشد به شدیدی واکنش دوم، جهانی جنگ و 70 دهه از پس

(. 47:1389 یان،شریف) گرفت شکل مشکل این با مقابله رایب( درونزا توسعه) افزا میان توسعه راهبرد

 سال سه و شد مطرح کانادا در 1976 سال در Habitat کنفرانس در بار اولین «درونزا توسعه» بحث

 آمریکا تغالتمس و امالک انجمن توسط 1979 سال در بار اولین برای «افزا میان توسعه» مفهوم بعد

 ریبرگزا از پس 1989 سال در. شد کارگرفته به اقتصادی اهداف راستای در و تعریف رسما

 توسعه به روشن طور به که است سندی اولین که گردید منتشر WCED گزارش برانتلند، کنفرانس

 تهیه میالدی1990 سال در CEC سبز گزارش سند این از متأثر و بعد سال یک. کندمی اشاره پایدار

 موضوع تمحوری با که اسناد این. یافت انتشار سران ارک دستور میالدی 1993 سال در و گردید

 درونزا وسعهت بر مبنی70 دهه از بعد که است پارادایمی از متأثر همگی شدند تهیه پایدار توسعه

 طی در. اند تهساخ غنی را آن و اند داده توسعه را مفهوم این از بخشی هرکدام ولی است یافته شکل

 پیدا تکامل و بدیامی تطور شود، می پایدارمطرح توسعه از قبل که زااف میان توسعه مفهوم روند این

 از سپ شودمی تبیین و تعریف اقتصادی چارچوبی در ابتدا در که افزا میان توسعه. کندمی

 (.48:1389)شریفیان،  کندمی پیدا اهمیت هم محیطی زیست لحاظ به پایدار توسعه با درآمیختن

ی شهری است که در ی توسعهگانههای سهرها، یکی از سیاستافزای شهسیاست توسعه میان

های متصل به شهر و در محدوده ی شهری متصل یا پیوسته)ایجاد شهرککنار دو سیاست توسعه

مادر  های جدید با فاصله ازرسمی شهر( و سیاست توسعه منفصل یا ناپیوسته شهری )ایجاد شهرک

های متعددی نسبت به دو سیاست یاست را دارای مزیت(. برخی این س1شود )شکلشهر( مطرح می

توانند افزا تا سالیان زیادی میدانند و معتقدند شهرهای موجود کشور از طریق توسعه میاندیگر می

 های خدماتپاسخگوی بسیاری از نیازها از جمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقای سرانه

ده از ستفاار درون شهر موجود ظرفیت الزم وجود دارد، شهری باشند و تاکید دارند مادامی که د

کند )ناصر مستوفی و ی شهری هزینه اضافی بر مردم و دولت تحمیل میهای توسعهسایر سیاست

 (11: 1395شکوهی بیدهندی، 
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 (55:1395)آروین و همکاران، در شهری عمل توسعه درونزا هاحوزه:  1شکل شماره

 

 یان نواحیی قطعات خالی یا بالاستفاده در مند بازتوسعه و بازاستفادهی میان افزا فرآیتوسعه

رش به (. در توسعه درونی؛ گست47:1389)شریفی، موجود شهری است که قبال توسعه یافته است

بافت  یاستجای افقی و پراکنده، به صورت عمودی و درونزا در داخل بافت موجود است. در این س

ی ها شدهرگردند، اراضی بایر و رآمد شهری احیا، بهسازی و نوسازی میهای قدیمی، فرسوده و ناکا

ه عنوان ون بشهری کاربری یافته و زندگی روزمره شهروندان پیوند می خورد. در مجموع رشد از در

قابل مای برای تحقق رشد هوشمند شهر و رسیدن به شکلی پایدار از کالبد شهر، در نقطه وسیله

 (.300:1392)صارمی،  گیردراکنده مورد تاکید قرار میهای گسترده و پحومه

 ود هر که کرد عنوان چنین توان را می افزا میان توسعه و شهری هوشمند رشد فصل مشترک

 طور به اافز میان توسعه و روند شمار می به پراکندگی اصالح برای پیشنهادی توسعه، روشی شیوه

شود )نسترن و قدسی، اجرا می شده ساخته های همحوط میان در دایر و های بایرزمین در خاص

1394 :55.) 

شود، مزایای زیست محیطی و هم اکنون از جمله مزایایی که برای توسعه میان افزا ذکر می

های افزای شهری برخالف سایر سیاستهای توسعه پایدار شهری است. توسعه میانارتقای شاخص

هر موجود و با حضور ساکنان، شهروندان و واحدهای توسعه شهری، با توجه به اینکه در بستر ش

 پذیرد، موضوعی پیچیده، چند وجهی، میان بخشی و فرابخشی است.همسایگی صورت می

های نظامی، کارخانجات و ها، پادگانهای نامناسب با زندگی امروزین شهری نظیر زندانکاربری

 های دسترسی، سطح فضای سبزبکهصنایع مزاحم در درون شهر اصالح می شود. سطح معابر و ش

شود. توسعه میان افزا، ساختن بناهای جدید بر روی ... به استانداردهای شهرسازی نزدیک میو

های خالی و یا قطعات استفاده نشده میان واحدهای همسایگی و همچنین نواحی تجاری است. زمین

فاده نمودن مناطق شهری موجود و در واقع اصطالح توسعه میان افزا، نوسازی، بهسازی و قابل است



 1397پاییز ،  ی شانزدهمشماره پنجم،فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال  .......134

 

 

توزیع عادالنه و برابر بناها و امکانات شهری در تمامی نقاط و سطوح آن، تأمین و امکان بازسازی و 

ای معموال توسعه درونی، توسعه (.2:1394)پورمحمدی و اسدی،  سازماندهی مجدد کالبد شهر است

)سیف  شودباقی مانده است، انجام میها مسکونی و بر روی قطعه زمینی که در میان ساختمان

 (.230:1387الدینی، 

 و اجتماعی اقتصادی، محور سه در توسعه نوع این اجرای از ناشی عمده های مزیت کلی، بیان به

 فضاهای و ها زیرساخت ها، ساختمان از مجدد استفاده با که طوری به .است بررسی قابل کالبدی

 عالوه شهر پیرامون طبیعی منابع از محافظت و حمل و نقل های هزینه کاهش شهر، درون در موجود

 منظر از دیگر سوی از .شد خواهد کاسته نیز شهر توسعه های هزینه از اقتصادی رونق افزایش بر

ایجاد  طریق از نامطلوب، همسایگی واحدهای در را جدید زندگی تواندمی افزا میان توسعه اجتماعی

 اینکه بدون را محله یک ذاتی های ارزش ترتیب بدین و آورد وجود به ارتباطی و اجتماعی فضاهای

 تواند یکمی مناسب طراحی یک با افزا میان توسعه .نماید تقویت بگسلد، از هم را آن چهره یا بافت

 این که چرا باشد، درآمدی مختلف سطوح با ساکنانی سکونتی و مختلط ساختار با توسعه جدید نوع

 بکاهد اجتماعی عدالت طریق رعایت از را محالت بین موجود هایفاصله ات دارد سعی توسعه نوع

(Maryland Department of Planning , 2001, p. 6)بافتی، بهسازی بین توسعه کالبدی جنبه . از 

بر  در نیز را شاخص عمومی هایمیدان یا و اینشانه عناصر از حفاظت و تاریخی هایساختمان

 American Planning) شوند می انجام محله خصوصیات ارتقای و حفظ منظور ها بهو این گیردمی

Association, 2008, 22). کافی خدمات و ها زیرساخت وجود عدم صورت در مذکور مزایای مقابل در 

 و شرایط وجود و طرح به مردم گرایش عدم زمین، های تملک هزینه بودن باال شهری، درون اراضی در

 زهکشی ضعیف، خاک زمین، رطوبت باالی سیل، زلزله، باالی خطرپذیری نهمچو محیطی مسائل

یابد زمین کاهش می در جدید وساز ساخت امکان گذشته، در استفاده از ناشی آلودگی یا و ضعیف

وجود  باال های هزینه با هاییبه طراحی نیاز مشکالتی چنین وجود با که (. چرا29: 1383)سعیدنیا، 

 مانند مزاحم های کاربری مجاورت در شهری درون های زمین از برخی که ورتیص در همچنین .دارد

 شده واقع سنگین خودروهای حمل و نقل  های جاده و شلوغ آهنه را اتومبیل، خطوط های تعمیرگاه

 (.350: 1391شد )سنگی و رفیعیان،  خواهد توسعه کاسته نوع این اجرای موفقیت احتمال از باشند

 

 تجربیپیشینه -1-3-2

 هایاساس شاخص بر سکونتی مطلوبیت سنجش "(، پژوهشی با عنوان1392سنگی و رفیعیان )

 همبستگی و تحلیلی روش از استفاده با ،"تهران شهرداری19 منطقه در شهری افزای توسعه میان

 و اقتصادی اجتماعی، زیرساختی، فضایی، -کالبدی های مؤلفه قالب در بررسی های مورد نمونه بین

های این تحقیق، مطابق یافته .اندداده انجام مرتبط هایشاخص ای ازگسترده طیف محیطی درستزی
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های رغم وجود اراضی خالی، بایر و رها شده قابل توسعه در نواحی، امکان توسعه ظرفیتعلی

 های شهری وجود ندارد.مسکونی و افزایش حمعیت به دلیل کمبود خدمات و زیرساخت

توان اصول توسعه پردازد که آیا می(، این پژوهش به این پرسش می1393گران )پورموسوی و دی

افزا را به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار، در شهر تهران به کار گرفت؟ به منظور میان

عملکردی و  -اقتصادی، کارکردی -ها در سه بعد اجتماعیافزا، این ویژگیی میاننیازسنجی توسعه

هایی برای گردیدند در نهایت، با اتکا به شرایط تهران، راهبردها و سیاست'محیطی تحلیل -کالبدی

 افزای تهران ارائه شد.ی میانتوسعه

ایی و در بهبود فض ( در مقاله ای با عنوان کاربرد اصول توسعه میان افزا1395بابایی و همکاران )

   ا و ن افزو مزایا و موانع توسعه میاعملکرد بافت شهری در قلعه آبکوه مشهد با بیان اهداف 

بوط به . شاخص های مر2. بهره وری زمین 1ها های های توسعه میان افزا که این شاخصشاخص

اخص کیفیت . ش4ها . شاخص سازگاری یا ناسازگاری کاربری3های استاندارد یا مصوب شهری سرانه

با  ای شهری ماوسعه میان افزا در بافت ه. شاخص نفوذپذیری امکان کاربرد اصول ت5یا قدمت ابنیه 

 ترینتوجه به شاخص های بومی تعریف شده و ارائه روشی جهت دست یابی به مناطقی با باال

 پتانسیل برای این توسعه و رتبه بندی و ارزش گذاری آنهاست.

ای با عنوان ظرفیت سنجی کالبدی بافت مرکزی شهرها به ( در مقاله1395زیاری و همکاران )

ی مرکزی های کالبدی محدودهافزا در شهر میناب، و با هدف شناسی ظرفیتمنظور توسعه میان

بی ی میان افزا، با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتگیری از الگوی توسعهشهر میناب با بهره

ه، تراکم ، کیفیت ابنیمعیار تاثیر گذار تعداد طبقات 12، از ArcGISافزار فازی و استفاده از نرم

های فضای جمعیت، کاربری اراضی، قدمت بنا، جنس مصالح، دانه بندی قطعات، دسترسی به کاربری

ی نهایی اند و نقشهی شدهمذهبی، مراکز آموزشی، شیب و فاصله از مسیل، هم پوشان -سبز، فرهنگی

 دست آمد.های مناسب بهظرفیت

ی های بایر به منظور توسعهزیابی زمینار"ای با عنوان ( در مقاله1396آروین و دیگران )

افزا بر اساس ی میانهای بایر جهت توسعهافزا )نمونه موردی: شهر اهواز(، به ارزیابی زمینمیان

دیمتل و  ها، از دو مدلمتغیرهای تاثیر گذار بر توسعه شهری پرداختند. حهت تخصیص وزن به الیه

ANP نرم افزار ها از استفاده کردند. جهت تلفیق دادهArcGIS ی نهایی اولویت قشهاستفاده شد. ن

 دهد.افزا را نشان میی میانظور توسعههای بایر به منبندی زمین

Razavian, Samadi (2016) 8 منطقه در افزامیان توسعه پتانسیل ارزیابی"در پژوهشی با عنوان 

تبریز را مورد بررسی  8آتی منطقه افزا، توسعه با رویکرد توسعه میان "شبکه تحلیل روش با تبریز

افزای این منطقه، چندین شاخص مورد ی میانهای توسعهقرار دادند. برای سنجش توانمندی

ها، نفوذ پذیری، فشرده سازی ها، دسترسیها کیفیت ساختماناستفاده قرار گرفتند. که مهمترین آن

 از استفاده با هاشاخص و تاثیر هر شاخص،ت نهایی توسعه، و دانه بندی بودند. به منظور تعیین ظرفی
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%( از  12.14هکتار ) 38نتایج نشان داد که  .شدند وزن دهی( ANP)َ شبکه فرایند تحلیل و تجزیه

ریزی مبتنی بر افزا دارد که نیازمند یک برنامهباالیی برای توسعه میان توانتبریز،  8سطوح منطقه 

 اصول توسعه هوشمند است.

های ها به وجود زمینتوان به این نکته اشاره کرد که اکثر آنی تحقیق میشینهبندی پیدر جمع

ی های دیگر توسعهی شهری اشاره دارند. در این پژوهش به حوزهبایر در درون شهر و یا یک منطقه

 حه شده است.های فرسوده نیز توهای ناسازگار و بافتافزا مانند کاربریمیان

 

 روش شناسی تحقیق-2

تحلیلی  -لحاظ روش توصیفی و به  حقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی استت

 و الیه هاادهد، اطالعات ،ای و اسنادیاست. که در قسمت توصیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه

و شی ها و موسسات پژوهدانشگاه هایپژوهش از منابع و مراکز موجود در کتابخانهموردنیاز  های

وری گردآ )مسکن و شهرسازی استان خوزستان، شهرداری اهواز و....( و ادارات مختلف هاسازمان

های بایر و )بافت فرسوده، زمین صلیاافزا در سه حوزه در این پژوهش ابتدا توسعه میانشده است. 

ن تحقیق، شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. مدل تحلیل در ای 2های ناسازگار( در منطقه کاربری

 2طقه ر مندر واقع فرآیندی است برای ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در بافت های ساخته شده د

 ArcGIS رها از تکنیک دیمتل و روش فازی در نرم افزاشهر اهواز. برای تجزیه و تحلیل داده

تخاب نه ااستفاده شده است. بدین ترتیب با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق، نسبت ب

ات، ی قطعطبقات، اسکلت، مصالح، عمر بنا، دانه بند) کالبدیمعیارهای پژوهش که شامل معیار 

 ه مراکزبهای تجاری، دسترسی )دسترسی به معابر، دسترسی به کاربری دسترسیکاربری اراضی(، 

به  فرهنگی، دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری، دسترسی به فضای سبز، دسترسی_تفریحی

)جدول  ام شد)تراکم جمعیت، سواد، اشتغال( اقداجتماعی تگاه اتوبوس، دسترسی به شبکه برق(،ایس

ز متخصصین حوزه نفر ا 10در اختیار  استفاده از پرسشنامه تکنیک دیمتل(. این معیارها با 1شماره 

زن و ودید برنامه ریزی شهری قرار گرفت و بعد از مقایسات زوجی در نرم افزار اکسل تحلیل گر

ا توجه به بم معیارها تما، با استفاده از توابع فازی ArcGISمعیارها محاسبه شد. سپس در محیط 

دست آمده از روش های بهشناسایی ظرفیت ها( استاندارد شده اند. سپس وزنهدف پژوهش )

با هم  هاالیه( Fuzzy Overlay Gammaها ضرب گردیده در نهایت با استفاده از)دیمتل در الیه

 همپوشانی شده و نقشه نهایی به دست آمده است.
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 عاد، معیارها و ماخذ علمیاب- 1جدول شماره ادامه 

 ماخذ: نگارندگان

 

 DEMATELیک تکن

ی از تکنیک اساختار شبکه یکمسئله/ موضوع به  یلساخت مدل و تبددر ابتدا جهت 

DEMATEL  توسط دیمتل تکنیک. یم.اگرفتهبهره Fonetla  وGabus شد ارائه 1971 سال به .

 که ایگونه است، به زوجی هایمقایسه اساس بر گیریتصمیم هایروش انواع از که دیمتل تکنیک

 و شناسایی جهت دیمتل روش. کندمی معین عددی امتیاز صورت به را مذکور روابط راث شدت

 ,Lin & Wu) .شودمی گرفته کار به شبکه روابط نگاشت و معیارها بین متقابل رابطه بررسی

 باشد:های این تکینک به شرح زیر می( گام2004:450

 نظرات ریس ارتباط مستقیم از: تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم: به منظور تشکیل مات1گام

انگین گردد و سپس به منظور تشکیل ماتریس نهایی از نظرات همه خبرگان میخبرگان استفاده می

یرهای زبانی این رو برای تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم از متغ شود. ازحسابی گرفته می

 شود.استفاده می 2شده در جدول شمارهتعریف

 
 ی معادل با مفاهیم کالمی ماتریس اولیه: مقادیر کم2جدول شماره

 

 هایفرمول از آمده دستبه ماتریس کردن نرمالیزه : نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای2گام

 کنیم.می استفاده2 و 1

اد
ابع

 

 ماخذ علمی های معیاریژگیو معیار

ی
اع

تم
اج

 

 سواد

سواد درصد )سواد به 
باالتر = مشارکت بیشتر 

-یند توسعة میاندر فرا

 افزا(

 

 اشتغال

درصد اشتغال به 
شاغل بودن = توانایی )

شرکت در فرایند 
 افزا(توسعة میان

 (1392سنگی و رفیعیان)

 تراکم
 جمعیّت

تراکم نفر )تراکم به 
 یشتربپایین = پتانسیل 

 ی جذب جمعیّت(برا

(، سعیدی رضوانی و همکاران 1395زیاری و همکاران )
(1392،) 

 تاثیر شدید تاثیر کم تاثیر بسیار کم بی تاثیر مفاهیم کالمی
تاثیر بسیار 

 شدید
 4 3 2 1 0 مقادیر کمی
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                                                                                                  ( 1)فرمول

   :آیدمی دستبه زیر رابطه از  rکه

                                                            (                   2)فرمول

 با فازی کل بطروا ماتریس فوق، هایماتریس محاسبه از به ماتریس ارتباط کامل: بعد: محاس3گام

 آید.می دستبه 3 فرمول به توجه

                 (                       3)فرمول

 .است یکه ماتریس  I فرمول این در

 و طرهاس مجموع. است Tیسماتر هایستون و سطرها مجموع آوردن دستبه بعدی : گام4گام

    .آوریممی دستبه 6 و 5 هایفرمول به توجه با هاستون

      

 
 

      

 .هستند n*1 و n*1 ماتریس ترتیب به R و D که

 آوردن اوزان نفوذ و اثرگذاری معیارها به دست: 5گام

 شوندیم( محاسبه 6اهمیت نسبی معیارها با استفاده از فرمول )

 

 ی اوزان معیارهانرمال ساز: 6گام

 ,Lin &Wu( نرمال کرد. ) 7توان با استفاده از فرمول )یماز مرحله قبلی را  به دست آمدهاوزان 

2004) 
     

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه-3

. این (2ماره )شکل ش شهر اهواز به لحاظ موقعیتی در شمال غربی شهر قرار دارد 2منطقه 

منطقه از جانب شرقی با رودخانه کارون همجوار بوده و از جانب غربی به محدوده قانونی شهر 

شهرداری اهواز است. این منطقه که به 6منتهی می شود و از جبهه جنوب خود همجوار با منطقه 

حدوده منطقه کیانپارس موسوم است بعد از منطقه یک و منطقه تجاری قدیمی شهر به عنوان م

، 2تجاری دیگر شهر شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. به لحاظ وسعت منطقه 

 (4)فرمول

 (5)فرمول 

 (6فرمول)

 (7فرمول)
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هکتار است که با توجه به قرار گیری پادگان نظامی و اراضی کیانشهر با وسعت  9/2967حدود

هکتار محدوده عملکرد مستقیم شهرداری و فضاهای شهری مورد بحث در این 2000نزدیک به 

 (.104:1393)ویسی پور،هکتار کاهش می یابد 1000قسمت به حدود 

 

 
 در شهر اهواز )ماخذ: نگارندگان( 2: موقیت منطقه2شکل شماره
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 هانتایج و یافته-4

 شهر اهواز 2ای توسعه میان افزا در منطقهشناخت حوزه ه-4-1

پادگان و  ایر،ی بشهر اهواز، از حوزه های اصلی توسعه میان افزا می توان به وجود اراض 2در منطقه 

موقعیت  5و4و3های شماره مساحت این اراضی و شکل 3اراضی مخروبه اشاره کرد. جدول شماره 

 دهند.این اراضی را نشان می
 ساحت اراضی بایر،پادگان و مخروبهم-3جدول شمار 

 درصد هاتعداد قطعه مساحت )هکتار( نوع اراضی

 بایر

 نظامی

 مخروبه

1720.99 

114.54 

1.52 

273 

3 

6 

93.68 

6.23 

0.09 

 100 282 1837.05 جمع

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده

 

 
 شهر اهواز 2: موقعیت و محدوده زمین های بایر در منطقه 3شکل شماره

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388ین مشاور عرصه، و مهندس 1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده
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4 
 منطقه دو شهر اهواز  : موقعیت و محدوده اراضی نظامی در  4شکل شماره

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده

 

 
 : موقعیت و محدوده اراضی مخروبه  5ارهشکل شم

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده

 

 2های ساخته شده در منطقه های توسعه میان افزا در بافترایند شناسایی ظرفیتف-4-2

 شهر اهواز

 هانرمال سازی داده

هایی روبرو هستند که دارای گیری با شاخصگیرندگان در تصمیمتصمیم ریزان ومعموالً برنامه

گیری متفاوتی هستند و همچنین همانگونه که پیشتر گفته شد ممکن است این واحدهای اندازه

ها در فرایندهای ها دارای جهت مثبت و یا منفی باشند. به منظور استفاده از این شاخصشاخص

مقیاس یا به عبارت دیگر ها را بینها در حل مسأله؛ باید این شاخصگیری از آای و کمکمقایسه
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گیری دارای واحدهای مشابه های ماتریس تصمیمسازی؛ کلیه ستوننمود.در نتیجه نرمال سازینرمال

ها از توان به راحتی، آنها را با هم مقایسه کرد. در این پژوهش جهت نرمال سازی الیهشوند و میمی

هایی که نوع نرمال سازی مثبت دارند استفاده شده است. الیه ArcGISدر نرم افزار عضویت فازی 

های هستند که با افزایش مقدار آن برای توسعه میان افزا ارزش دارند و نرمال سازی نوع منفی الیه

 (.7و شکل شماره  4کنند )جدول شماره با کاهش مقدار ارزش پیدا می
 

 ردسازی معیارها: توابع استاندا4جدول شماره

 

 تابع سازینوع نرمال  معیار 
 MSLarge مثبت طبقات 1

 MSLarge مثبت مصالح 2

 MSLarge مثبت اسکلت 3

 MSLarge مثبت عمر بنا 4

 MSSmall منفی بندی قطعاتدانه 5
 MSLarge مثبت کاربری اراضی 6

 MSSmall منفی دسترسی به شبکه معابر 7

 MSSmall منفی تجاری دسترسی به کاربری 8

 MSSmall منفی تفریحی -دسترسی به کاربری فرهنگی  9

 MSSmall منفی دسترسی به تاسیسات و تجهیزات شهری 10

 MSSmall منفی دسترسی به فضای سبز 

 MSSmall منفی دسترسی به ایستگاه اتوبوس 11

 MSSmall منفی دسترسی شبکه برق 12

 MSLarge مثبت سواد 13

 MSLarge ثبتم اشتغال 14

 MSLarge مثبت تراکم جمعیّت 15
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 های فازی : الیه7شکل 

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده
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 : وزن های بدست امده با استفاده از تکنیک دیمتل8شکل شماره

 

دست بن را ن وزن و دسترسی به فضای سبز کمترین وزبا توجه به نتایج تکنیک، طبقات بیشتری

ای هر هدست آمده هر الیه در آن ضرب گردید. سپس شاخص آورده اند. بعد از تعیین وزن، وزن به

ه برسی معیار باهم جمع گردید همانطور که گفته در معیار دسترسی، دسترسی به اتوبوس، دست

سیسات ز، تفریحی، تجاری، تا)فضای سب هایشبکه معابر، دسترسی به برق، دسترسی به کاربر

نا، مربمصالح، ع، تراکم جمعیت( در معیار کالبدی )سواد، اشتغال) در معیار اجتماعی شهری(

ید در گرد ها باهم جمعاسکلت، کاربری، دانه بندی قطعات، طبقات( استفاده شده است. این شاخص

 (.11الی  8اند )شکل شماره ها ارائه شده نقشه
 

 
 اجتماعی: نرمال شده شاخص 9شکل شماره

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده
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 : نرمال شده شاخص کالبدی10شکل شماره

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده

 

 
 : نرمال شده شاخص دسترسی11شماره شکل

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده
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اند و نقشه نهایی در مرحله آخر، معیاهاری اجتماعی، دسترسی و کالبدی باهم همپوشانی شده

 (12ارائه شد. )شکل شماره  2در منطقه  های توسعه میان افزابدست آمده است و براساس آن الویت

 

 

 
 : اولویت های توسعه میان افزا12شکل شماره

 (، ترسیم: نگارندگان1389و1388و مهندسین مشاور عرصه،  1394-95ها: )شهرداری اهواز، ماخذ داده

 

توان گفت اولویت دسته تقسیم بندی شده است. می 5با توجه به نقشه اولویت بندی شده که در 

هکتار،  174هکتار، اولویت سوم با مساحت  354هکتار، اولویت دوم با مساحت  58ول مساحت ا

هکتار در رتبه های یک تا پنجم  40هکتار و اولویت پنجم با مساحت  115اولویت چهارم با مساحت 

مال )جنوب و ش جزآباد به کیان اولویت اول برای توسعه شامل محله های دارایقرار گرفته اند. محله

 هایشامل محله توسعه دوم اولویت و باشند جزء )شمال شرقی( میبه امانیه و سیدخلف غربی(،

هستند.  امانیه )شمال شرقی( و غربی کیانپارس شرقی، کیانپارس آباد )جنوب و شمال غربی(، کیان

 .گیرندهای بعدی فرار میدیگر محالت در اولویت

 

 نتیجه گیری-5

ای رویه و بدون برنامه و از هم گسیختهجنگ تحمیلی تا کنون، با رشدی بیشهر اهواز، از دوران 

های فرسوده فضایی، گسترش حاشیه نشینی و شکل گیری بافت-روبرو بوده است. مشکالت کالبدی

های های مختلف خدمات رسانی در سطح محالت شهری و همجواری کاربریدر زمینه و عدم تعادل

شود. این شیوه رشد و گسترش شهر، موجب افزایش هری مشاهده میناسازگار در سطح محالت ش
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شود. های زیربنایی و افزایش سرانه هزینه خدمات رسانی میهای حمل ونقل، افزایش هزینههزینه

های بایر شهر، نیازمند درصد( از زمین 29.8هکتار ) 1720شهر اهواز با دارا بودن حدود  2منطقه 

های دارای ظرفیت شهر، به عنوان یکی از افزا در محدودهاصول توسعه میانتوجه ویژه است. توجه به 

 از اهمیت زیادی برخوردار است. رای دستیابی به رشد هوشمند شهری،راهبردهای اساسی ب

شهر اهواز و اولویت بندی  2افزا در منطقه های توسعه میانهدف این مقاله شناسایی ظرفیت

 های حوزه در اهواز شهر ود منطقه آیا-1: ظور دو سوال مطرح شده بودها بوده است؛ و به این منآن

بری طالعات کاراست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از ا ظرفیت دارای افزا، میان توسعه اصلی

های های بایر و کاربریافزا در سه حوزه اصلی)بافت فرسوده، زمیناراضی شهر اهواز، توسعه میان

 1720دهد که حدود شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می 2طقه ناسازگار( در من

ر این هکتار اراضی مخروبه د 1.5هکتار اراضی نظامی و حدود  114های بایر، حدود هکتار زمین

شهر اهواز  2های ساخته شده منطقه افزا در بافتهای توسعه میاناولویت -2منطقه وجود دارد. 

 از اهواز شهر 2 منطقه در شده ساخته های بافت در افزا میان توسعه سنجی فیتظر کدامند؟ برای

 بندی لویتاو نقشه به توجه با .است شده استفادهArcGIS افزار نرم در فازی روش و دیمتل تکنیک

 ولویتا هکتار، 58 مساحت اول اولویت گفت توان می. است شده بندی تقسیم دسته 5 در که شده

 115 مساحت با چهارم اولویت هکتار، 174 مساحت با سوم اولویت هکتار، 354 مساحت با دوم

های . محله .اند گرفته قرار پنجم تا یک های رتبه در هکتار 40 مساحت با پنجم اولویت و هکتار

 شرقی و ه، کیانپارسآباد، سیدخلف، امانی کیان هایاولویت اول و دوم برای توسعه شامل محله دارای

 گیرند.های بعدی فرار میهستند. دیگر محالت در اولویت بیغر کیانپارس

( ذر 1392و دفیعیان )ی تحقیق مانند سنگیی نتایج تحقیقات ذکر شده در پیشینهمقایسه

( 1395( در شهر تهران، بابایی و همکاران)1393شهر تهران، پورموسوی و همکاران ) 19ی منطقه

( در 2016( در شهر میناب، رضوانیان و همکاران )1395)در قلعه آبکوه مشهد، زیاری و همکاران 

( در شهر اهواز، با تحقیق حاضر، همگی وجود 1396تبریز و آروین و همکاران ) 8ی منطقه

کنند. تنها سنگی و رفیعیان به درستی ی میان افزا را تایید میهای مناسب برای توسعهظرفیت

 دانند.ها میا مانع استفاده بهینه از این ظرفیتهای شهری رکمبود خدمات و امکانات زیرساخت

 

 پیشنهادها-5

امه وولین برندست آمده در این پژوهش، پیشنهادهایی برای مسدر این مرحله، با استفاده از نتایج به

 شود:ریزی و توسعه شهر اهواز ارائه می

های عنوان اولویت واحی که تحتنهای شهری در بودهای خدمات و امکانات زیرساختتوجه به کم-

 ی میان افزا مشخص شدند.توسعه
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ها به های ناسازگار در خارج از محدوده شهر و انتقال این کاربرییابی مناسب برای کاربریمکان-

 بیرون از شهر.

های یک تا پنج های مسکونی و استقرار تدریجی جمعیت در نواحی که با اولویتی ظرفیتتوسعه-

 مشخص شدند.

ها و مانند آن هایی همچون ایجاد فضاهای سبز، مراکز تامین خدمات شهری، پیاده راهحتعریف طر-

 در اینگونه فضاها.
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