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  چکیده

به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، گفته  یزی کاربری زمین،ر رنامهب
  از مطالعه حاضر هدف یزی شهری است. ر برنامهشود و هسته اصلی  یم

در محله  داریتوسعه پا کردیبا رو یاراض یتوسعه کاربر یراهبردها نیتدو
تحلیلی با ماهیت  –حقیق توصیفی وش ت. رباشد می رازیشهر ش تنان کالن هفت

گروه  زا سنجیو نظر یبا استفاده از روش دلف کاربردی است. این تحقیق
 -ی: اجتماعاریشش مع یبرا یشهر یزیر و برنامه یمتخصص در شهرساز

 یخیتار -یفرهنگ ،یعیطب ،یدسترس زات،یو تجه ساتیمسکن، تأس ،یاقتصاد
. سپس با شدند  یشاخص، معرفمتناسب هر  ییهادر نظر گرفته و زیرمعیار

و  گردید نییعت ارهایرمعیز ییفولر وزن نها یاستفاده از روش مثلث سلسله مراتب
تنان  محله هفت یاراض یتوسعه کاربر یراهبرد یشنهادهایپ پایان در

 گردید.ارائه  رازیشهر ش کالن
 

 کلیدی هایواژه

 .شیرازشهر کالن 3 منطقه تنان،  محله هفت ،یاراض یتوسعه، کاربر یراهبردها
 

 

Abstract 

Land use planning refers to the way of using, distributing, 

and protecting the lands and is considered as the main core 

of urban planning. The present study aims is editing land 

use development strategies considering the sustainable 

development in Haft Tanan district in Shiraz. The research 

is practical and the method is descriptive-analytic. Using 

Delphi method and a survey among urbanism and urban 

planning experts, data based on the six criteria of socio-

economic, housing, facilities and equipment, accessibility, 

natural, and cultural-historical were considered and sub-

criteria according to each index were introduced. Then 

using Fuller hierarchical triangle method, the final weight of 

the sub-criteria was determined. And finally, suggestions for 

land use development strategies of the region were 

presented.  
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همقدم
است که  یخاص یفضا ایمکان  ازمندی، نتیهر فعال در شهر

. ابدی ینیفضا تحقق ع ایآن مکان  قالب ایدر مختصات  تواند یم
و  یکالبد طیمح دهنده  شکلعامل  ترین مهم به عنوان نیزم

شکل  یبرا یاساس» عنوان  به شهیهم ،یشهر یها تیفعالبستر 
 یکه برخ یا گونه  به است. بوده زانری برنامه توجه مورد «یشهر

 شهر نیزم یکاربر یزیر برنامهرا  یشهر یزیر برنامه ن،یاز محقق
 میرا علم تقس نیزم یکاربر یزیر برنامهو بر آن مبنا  دانند یم

 فهیو وظ یکاربردها و مصارف مختلف زندگ یبرا یو مکان نیزم
 اند دانستهمصرف مکان  نهیبه یرا ارائه الگوها یشهر زانری برنامه

(Chapin;  Kaiser, 1978: 2 .) 
 یشهر یزیر برنامه یهسته اصل ن،یزم یکاربر یزیر برنامه

 کند یم یابی مکانو  یبند طبقهرا  نیاست و انواع استفاده از زم
 نیزم یکاربر یزیر برنامه گر،ید یفی(. در تعر13: 1378 ا،یدنی)سع

 شود یماطالق  ،یو حفاظت اراض عیاستفاده، توز یبه چگونگ
عوارض  لیبه دل ،ی(. پس از انقالب صنعت70: 1379 زاده،ی)مهد
اشغال  ت،یب مانند تمرکز جمعدر غر ینیاز رشد شهرنش یناش

 دیجد یها ضرورتو...  ینیماش نقل و حملتوسعه  د،یجد یاراض
 ها اقدام نی. نخستوجود آمدبه  یشهر یاراض میدر مورد نحوه تقس

 میتقس یبرا یاتمقرر نیمربوط به تدو یاراض کیتفک نهزمی در
مقررات ثبت امالک  نیو تدو یجنبه مهندستر  بیشبود که  نیزم

 (.104: 1383 ،ستایمشاور پارس و نیمهندس) داشت
 ینوع عنوان  به ،یشهر کالنبا آغاز عصر پسامدرن، مناطق 

 یدر اغلب کشورها ینیغالب شهرنش یبه الگو دیسکونتگاه جد
 ستمینوظهور قرن ب یها دهیپدمناطق از  نیشدند، ا لیتبد ایدن

چون  ییها مشخصهبا  کمی و ستیدر قرن ب اکنونهستند که 
در نقش و عملکرد مواجه  یل در شکل و ساختار و دگرگونتحو
(. استفاده بهینه و مطلوب Bento. et al., 2004: 466) اند شده

و عملکردهای مختلف شهری، همواره از  ها تیفعالاز اراضی برای 
 شهری و شهرسازی بوده است.  یزیر برنامهاساسی در  یها بحث

از رشد  متأثر شهرها که روزافزوندر شرایط کنونی رشد 
و  یزیر برنامهبدون  یسازها و  ساختبه  استجمعیت و مهاجرت 

گسترش شهرها در  ه ویژهتغییرات زیاد در ساختار فضایی ب
شده است که لزوم هدایت آگاهانه و  منجر کشاورزی یها نیزم

اساسی و طراحی فضایی زیست مناسب همراه با  یده سازمان
کشاورزی را افزایش داده  یها نیزمجلوگیری از اتالف بیهوده 

چنین بیان کرد که توسعه فیزیکی شهر  توان یم واقع دراست. 
باشد  برنامه یبو  عیروند سری پویا و مداوم است که اگر فرآیند
بر اینکه ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری به  عالوه

را در زمینه دسترسی  یا دهیعدوجود نخواهد آمد، بلکه مشکالت 
خواهد نمود.  انشهروند ریگ دامنمات مختلف شهری، به خد

از اراضی شهری اثرات مخربی را در  یراصولیغهمچنین استفاده 
 (. 4: 1381 ،همکارانو  عسگری) پدید خواهد آورد ستیز  طیمح

 مسائل و مشکالت بایستی شهری، اراضی کاربری یزیر برنامه
 راستای در را شهر در زمین مصرف نوع و نموده حل را شهرها

ساخت شهر مهیا نماید. این علم  و کالبدی - ییفضا ساماندهی
به حقوق مالکیت، همراه با توسعه شهرها پرداخته و انواع فعالیت 
و خدمات را در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

جلوگیری کرده و  یاندوز  ثروتو از عرضه  دینما یممتناسب 
روان را در شهر برای شهروندان نوعی آمایش انسانی و سالمت 

کاربری اراضی  یزیر برنامهنظام و  مجموع در. دینما یم مفراه
اراضی در شهر است  یبردار بهرهالگویی برای  مثابه بهشهری 

 (. 15: 1390 ،زیاری)
جوامع  ونیزاسیگسترش شهرها و پیامدهای ناشی از مدرن

 شدن  مطرحمختلف و تالش برای رهایی از آثار نامطلوب آن به 
ما در  یمفهوم توسعه پایدار در سطح جهانی منجر گردید. شهرها

محسوب  یدارینمونه پا ترینکم خود به تیگذشته به علت جمع
ما را  یشهرها ،یشهر تیجمع روزافزوناما امروزه رشد ؛ شدند یم

، هوا و  آب حد از  شیب یآلودگ رینظ یکیبا مشکالت اکولوژ
 یها نیزمرفتن  نیاز ب ،یاطق شهردر من تیتراکم جمع شیافزا

استفاده از  شیافزا ،یاراض بیو تخر یو ساحل یکشاورزمرغوب 
 مواجه کرده است. یشخص لیو اتومب یلیفس یها سوخت

 نیزم یکاربر یزیر برنامه ،یراهبرد - یساختار دگاهید بر اساس
نقشه  نییتع -یسنت یها طرح فیاست که فراتر از وظافرآیند  ینوع
 ،یاقتصاد ،یطیبه اهداف مح -نیزم یسرانه کاربر یها جدولو 

 (. 79 :1390 زیاری،) نظر دارد زین یو فرهنگ یاجتماع
 اتیکه ح یا محلهو زنده  اینظام پو کی دهنده  لیتشکعناصر 

و  یبخش نظم ،یبه سامانده ازی، نگردد یمبرقرار  ها آنشهر توسط 
دارد. به نظر خود  یکارکردها یمناسب برا یا نهیزم تینها در
از  حیو صح ییاستفاده عقال یمورد بر مبنا نیکه ا رسد یم

 انیم نی(. در ا2: 1380 ،ی)افتخار ردیصورت پذ نیزم یکاربر
موجود در بافت فرسوده  یها محلهدر  یاراض یکاربر یزیر برنامه

نسبت  ها آنبافت  ییو کاهش کارا یشهرها با توجه به ناکارآمد
. ابدی یم چندان دو یتیاهم ،یشهر یها بافت دیگر یبه کارآمد

بافت کهن  یها محلهاز  یکیپژوهش،  نیدر ا مطالعه موردمحله 
 . است رازیشهر ش یمیو قد

آباد  لیو س یجنوب ،یشمال قسمتسه  شامل تنان هفت لهمح
 یمتفاوت یها یژگیوو  طیسه قسمت شرا نیاز ا هرکدام. باشد می
پژوهش  از گذشت. هدف تیماه یباز کنارشان  توان ینمکه  دارد
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 یها بخشاز  کیهر  یاراض یکاربر ییفضا لیو تحل یبررسحاضر 
 با یخیوجود آثار تاربا توجه به است.  تنان هفتخاص محله 

، تنان هفتشامل عمارت  تنان هفتدر محله  یگردشگر یها تیقابل
 نیهمچن، (وی)د دیو گهواره د یآرامگاه شاه شجاع، چاه مرتاض عل

در کالبد، حجم  یفرسودگ ک،یتنگ و بار یافت، گذرهاب یفشردگ
در  تیفیباکاستفاده از مصالح  دمو ع یبیو تخر یمرمت هیابن ادیز

باال  کیمناسب و حجم تراف یباز شهر یساخت بناها، نبود فضاها
توسعه  یراهبردها نیتدو لیدال ترین مهم از بافت یها ابانیخدر 

بنابر آنچه مطرح  باشد. ی در این محله ضروری میاراض یکاربر
 گردید، مطالعه حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که:

 یزیر برنامهبهبود  یو راهبردها در راستا ها یاستراتژ ترین مهم
 ؟دنماکد تنان هفتمحله  یشهر یاراض یکاربر یاستراتژ

 

 ی نظرمبانی 

 یرهااز محو نیزم یکاربر یزیر امروز جهان برنامه یدر شهرساز
به  یشهر داریپا  توسعه یها از اهرم یکیو  یشهرساز یاساس

 (. 24: 1384 ر،یزاده دل نی)حس رود یشمار م
اصطالح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام 

بر ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان ها تیفعال
، یکل طور  به(. 86: 1382)شراینی،  دهد یمی زمین انجام رو

ی ها تیفعالاست از این که انواع  کاربری زمین شهری عبارت
و معابر و  ها راهشهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، 

 (. 120: 1382)شیعه،  به چه شکل است ها آننظایر 
ی صحیح انسان از بردار بهرهکاربری زمین در واقع نحوه 

ن را نشان طبیعت است که استفاده از امکانات و توانایی زمی
 (.96: 1384سرور، ) دهد یم

شهری محسوب  یزیر برنامهکاربری اراضی، جزء اصلی  یزیر برنامه
مفهوم . شود یمشهری به کار گرفته  یزیر برنامهمعادل  گاهو  گردد یم

توسط  خاصزمین برای اهداف  یریکارگ  بهکاربری اراضی به معنای 
 (. Riebsame, 1994: 28) انسان است

و نیازهای  ها خواست بر اساسکاربری اراضی شهری  یزیر برنامه
شهری است که ضمن اینکه به  یزیر برنامهفرآیند از  بخشی شهری

تسهیالت شهری  و نقل و  حمل یزیر برنامهمناسبات مشترک خود با 
برای  ازین موردبا موقعیت، وسعت و سرانه زمین  دهد یماهمیت 

 ،(Chapin, 1972: 3) دارد کار و سرمختلف شهری  یها یکاربر
مختلف  و انواع گردد یمشهری محسوب  یزیر برنامهاصلی  هسته

                    کند یم یابی مکان و یبند طبقهاستفاده از زمین را 

ی کاربری زمین زیر برنامه، از نظر هیگینز .(78: 1384، فرد یکانی)
د چگونه بایروی قطعه زمین، چه فعالیتی و  کند که یممشخص 
را در بر  یا نهیهزچه  ،نظر موردو اداره پروژه  اجرا .عمل شود

 . (3: 1381 )بحرینی، خواهد داشت
 واقع درشهر،  یزیر برنامهبنابراین سیر تحوالت شهرسازی و 

کاربری اراضی شهری محسوب  یزیر برنامهنمایانگر تاریخ تحول 
 . شود یم

هوم وسیع که در مورد کاربری اراضی در مف یا هینظراولین 
بود. وی در کتاب  ارائه گردید، توسط دانشمندی به نام وان تونن

این موضوع را مطرح و  1886در سال   عنوان ایالت منفرد باخود 
 ژرژ کهلاو . بعد از (4: 1381 و همکاران، عسگری) تشریح نمود

رابطه بین شهر و محیط طبیعی و فرهنگی آن را  1891در سال 
به را در  نقل و  حملخطوط  ریتأثداد و در آن قرار  مطالعه مورد
 1894نشان ساخت. در سال  آمدن مراکز شهری خاطر وجود
در ایجاد و  آهن  راه به ویژه و نقل  حمل نشان داد خطوط  کولی

، نیز توجه اصلی دارند. راتزل یمؤثرتوسعه مراکز تجاری نقش 
در ایجاد  مؤثرعامل  عنوان  به و نقل  حمل خود را روی خطوط

 شهرها معطوف داشت.
سسه ؤ، م1898شهرها در سال  با طرح نظریه باغ ابنزر هوارد

بنا نهاد: در سال  1899شهری را در سال  یزیر برنامهباغ شهر و 
به  زیآم  صلحراهی  عنوان فردا، بامیالدی، کتابی را  1898

برای  یحل  راه عنوان  بهاصالحات اجتماعی که در آن باغ شهر را 
با شلوغی  خواست یم اوشهری پیشنهاد کرد.  یزیر برنامهمسائل 

و تراکم شهرهای صنعتی از طریق ساختن شهر و ایجاد 
 که  ینحو  بهکند  مبارزه افتهی  توسعهشهرهای خارج از نواحی  باغ

 یزیر برنامهمردم بتوانند به طبیعت باز گردند. در یک طرح 
برای جلوگیری از  توانند یمشهرها  شهری سیستماتیک، باغ

تر  پیدایش شهرهای بزرگ مانند لندن و جلوگیری از انبوهی بیش
 . (109: 1383 ،ینیالد فیس) آن عمل کنند

به تجارب و تحوالت شهرسازی جدید در  با توجه، یکل طور  به
شهری و الگوهای اساسی آن را  یزیر برنامهتاریخ  توان یمجهان، 

  :به دو دوره متمایز تقسیم کرد
که طی  ،1960تا1900 یها سال: این دوره از حدود اول ورهد
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2. Von Thunen 

3. Derisoliet State 

4. Georgeswhole 

5. Cooley 

6. Ratzel 
7. Ebenezer Howard 
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 یزیر برنامهالگوی غالب  عنوان  بهجامع  یها طرحآن، الگوهای 
  .ندبه کار گرفته شد

  هینظر ریتأثتفصیلی در شهرسازی تحت  -جامع یها طرح الگوی
ابتدا در اوایل قرن بیستم توسط کسانی  .باشند یمجامع  یزیر برنامه
گذاشته شد و  بنیاد «لویس ماممفورد»و « ریک گدسپات»چون 

 کرد ودر کشورهای انگلستان و امریکا جنبه قانونی و رسمی پیدا 
 به« منشور آتن» ،«نرشهرسازی مد»سپس از طریق جنبش 

 صورتی فراگیر در جهان به کار گرفته شد. مختصرترین طرح،
رای ب یا نسخهدر یک سند،  کند یماست که سعی  «طرح جامع»

شهر فراهم کند. طرح جامع برای یک  یا توسعه یها جنبه  همه
تعداد معدودی از شهرهای بزرگ در »متوسط  یا اندازهشهر با 

از  یلیتحل و  هیتجز «کنند یمجامع کوشش  یها طرحجهت تهیه 
وضعیت اقتصادی شهر، خصوصیات دموگرافیک آن و تاریخ توسعه 

در مورد  ها طرحرای سایر ب یا مقدمه عنوان  بهمکانی شهر را 
. کند یمسال آینده فراهم  20چگونگی تکامل شهرها در مدت 

اهداف کلی برای توسعه شهر، اهداف رشد شهر را نیز مشخص و 
 ارتباطی  یها شبکهو ترسیمات الگوی استفاده از زمین،  ها نقشه
، محل تسهیالت عمومی و سیستم تفریحی و فضای و نقل  حمل

 .(135: 1383، ینیالد فیس) کند یمباز را نسخه 
در کشورهای پیشرفته غرب  1960از حدود دهه  دوره دوم: 

الگوهای » عنوان  بهجامع  یها طرحکه  یا دوره. شود یمآغاز 
در  یزیر برنامهمنسوخ اعالم گردید و الگوهای جدید  «سنتی

رواج  جیتدر بهراهبردی،  یها طرحساختاری و  یها طرحچارچوب 
 . (70 :1379 هدیزاده،م) پیدا کرد

همواره مسائل و مشکالت  نیشهرنش تیجمع شیافزا موازات  به
 ترین  مهماز  یکیکه  شود یمجوامع مطرح  گونه  نیادر  یدیجد
 نیبنابرا. شهرهاستمشکالت و معضالت محالت در سطح  ها آن
منابع  نبودبه علت  یشهر تیریمد ،یرشد نابهنگام نیچن جهینت در

شهروندان،  روزافزون یازهایبه ن ییپاسخگو یبراو زمان الزم 
 یها حل راهاز آن را تنها در چارچوب  ییشده که رها یدچار معضل

  .جستجو کرد توان یم نینو
 کارها راه بهتریناز  یکیمحله محور  تیریتجارب نشان داده که مد

واحد  کی عنوان  بهمحله  رایز ؛است یکاهش مشکالت شهر یبرا
آن بر اساس مناسبات و  نینماد تیوکه ه یخاریت – ییایجغراف

 ترین داریپاو  ترین  مناسبشکل گرفته،  یو فرهنگ یروابط اجتماع
و اجرا  یریگ میتصمراه  بهترین است که یسازمان اجتماع کیشکل 

                                                                        
1.Patrick Gades 
2 .Lewis Mammford 
 

 . (125: 1394یی، )تقوا سازد می یامور شهر متجل  ادارهرا در 
روابط و  تیتقو یر برامحو محله تیریمدشهرها،   ادارهامروزه در 

  .(3: 1391، یاورعصدیق ) رسد یمبه نظر  یضرور یاجتماع ناسباتم
  توسعه افتیره ،ینیشهرنشحل مشکالت  یبرا نیهمچن

مردم  یکردیبا رو یشهر یداریبر پا دیتأکبا  یا محلهت ااجتماع
 یا ژهیو گاهیجا ،یشهر تیریمحالت در مد یتوانمندسازمحور و 

 یالگوها یریکارگ هبا ب یا محلهجتماعات که توسعه ا افتهی
 (. 70: 1388 ،این ی)توکل است ریپذ امکان داریپا یتیریمد

ساخت  دیمستلزم تجد یا محله تیریساختار مد یریگ شکل
و  یصنعت یها تیفعال و تمرکزاست. با توسعه شهرها  یامور شهر

 شود یمتر  بیش شهرهادر مراکز شهر، توجه به محالت  یاقتصاد
 ییایجغراف  مطالعهان یم نیدر ا(. 125: 1394، و همکارانیی واتق)

 یتوانمندساز( و ی)محالت شهر سطوح خرد شهر یبر مبناشهر 
 ،یاجتماع ،یانسان یها هیسرمااز  نهیاستفاده به یآن در راستا

 ،یاقتصاد -یاجتماع طیبهبود شرابه  که رهیو غ یاقتصاد ،یکالبد
 تیدر اولو دیر خواهد شد، بادر سطح باالتر منج یطیمح ستیز

  (.82: 1389 ،ی)فنردیقرار گ یشهر زانیر برنامه یکار
آثار  تواند یمدر وضع موجود  نیزم یریکارگ به لیتحل و  هیتجز

 ،ی)پورمحمد کند نیمع را تیانواع فعال یپراکندگ یاکولوژ جیو نتا
بر عدالت  یکه مبتن یشهر یزیر برنامههرگونه . (47: 1374
 ی، منافع عمومازهاین عیبتواند هم در توز دیدر شهر باشد، با یاجتماع

 .(91: 1386 ،یباشد)وارث مؤثر ها آن صیو هم در تخص
 عالوه بر اینکه موجب  یو خدمات شهر ها ینامناسب کاربر عیتوز

فضاهای  ایجادمی گردد  منجر به   در شهر تیجمع عدم توازن
 نهیزم نیدر ا ن،ینابراب شهری متناقض با عدالت اجتماعی می شود.

 یازهاین یکه با ارضا اند یعوامل مؤثر یو خدمات شهر ها یکاربر
افراد  اقتیو توجه به استحقاق و ل یمنافع عموم شیافزا ،یتیجمع

را در مناطق شهر  ییو فضا یاقتصاد ،یعدالت اجتماع توانند یم
 (. 179: 1393، و همکاران  برقرار کنند)پوراحمد

 یها مؤلفهاز  یکیآن   نهیبه یریکارگ بهو  نیبه زم عادالنه یدسترس
  (.70: 1379 ،هزادی)مهد دنشو یممحسوب  داریتوسعه پا یاساس

 یها قسمت ترین  مهماز  یکی نیزم یکاربر یابیو ارز یبررس
 شرفتیاست که همراه با پ یشهر نیزم یکاربر یزیر برنامه

 نیا ،یافزار نرم یهاالگو توسعهو  دیجد یها یساز مدل ،یتکنولوژ
 عیتوزبه   توجهراستا،  نیدر ا .استده کر یادیز شرفتیپ زین بخش

 ییسزا هب تیشهر اهمدر سطح  یو خدمات شهر ها یکاربر  عادالنه
  (.179 :1393، همکاران پوراحمد و) دارد

 و  حل یدر نظر گرفت که برا اصل عنوان  به توان یمرا  عدالت
 یآمده است. اصول عدالت اجتماع به وجودمتضاد  یدعاو فصل

  یرضاتتعاآمدن بر  فائق یبرا اصول نی، کاربرد خاص اواقع در زین
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افراد است. لذا عدالت  یترق یبرا یاجتماع یهمکار  الزمهاست که 
عادالنه قراردادن  قیعادالنه از طر عیوزبر اساس مفهوم ت یاجتماع
 یمنظرها از مفهوماین  .(40: 1387 و مضطرزاده،ی )حجت است

الت دع ،یمانند عدالت اجتماع یمیاست و مفاه یمختلف قابل بررس
 یچندبعداز  متأثر زین یطیو عدالت مح ییایجغراف عدالت ،ییفضا

دارد  تیچه اهمآنما ا .(179: 1393 ،)پوراحمد منبع است نیبودن ا
در روابط  ییر سازمان فضاد یرییاست که اساس هر تغ نیا

 میدر جامعه اثر مستق درآمد یعیوزو ت یو اجتماع یاداقتص
 .(91: 1383 ،ی)مرصوص گذارد یم

 

 تجربی پیشینه
در سطح  یشهر یاراض یتحقیقات مرتبط با بحث کاربر جمله از

 اشاره کرد:  ریبه موارد ز توان یمکشور، 
توجه به »با عنوان  تحقیقی در ،(1390) و همکاراندزفولی 

توسعه شهری با  یها حطرجایگاه توسعه پایدار محله محوری در 
که در  رسیدندبه این نتیجه  «بر محالت شهر تهران دیتأک

 رگذاریتأث یفاکتورهاهمه محالت شهری باید به  یزیر برنامه
  (.1390، )دزفولیکردتوجه 

تحلیلی بر »با عنوان  تحقیقی در ،(1390) همکارمشیری و 
ه موردی: بر توسعه شهری نمون دیتأککاربری اراضی با  یزیر برنامه
کاربری اراضی شهری  یزیر برنامه ، نمودهای عینی«اندوآبیمشهر 

و نحوه انطباق یا  کردندرا ارزیابی و تحلیل  اندوآبیم در توسعه پایدار
 استفاده موردبه لحاظ کمی با استانداردهای  ها یکاربرعدم انطباق 

  .(1390، )مشیری کردند لیتحل و  هیتجزایران را 
کاربرد »با عنوان  تحقیقیدر  ،(1391) همکاران و یدریح

 نیبه ا «زیدر بهبود محله غازان تبر یتوسعه شهر یاستراتژ
 یاستراتژ کردیرو تیاست که علت عدم حاکم دهیرس جهینت

در  کپارچهی تیریدر بهبود محالت غازان نبود مد یتوسعه شهر
  .(1391، و همکاران ی چیانهدریح) ساکنان محله است نیب

ارزیابی ساختار »با عنوان  تحقیقیدر  ،(1392کاران )زیاری و هم
به  «راهبردی توسعه شهری شهر جدید پردیس فضایی و تدوین

که شهر جدید پردیس با وجود برخورداری از  دندیرساین نتیجه 
نبود فضایی متوازن، از   توسعهمناسب برای رشد و  یها فرصت

 –هی فضایی و به ساماند برد یمتعادل در ساختار فضایی رنج 
 . (1392، ی و همکاران)زیار مکانی نیازمند است

استفاده از »با عنوان  تحقیقیدر  ،(1393)احدنژاد و همکاران 
 کاربری فضای سبز یزیر برنامهالگوی استراتژی توسعه شهری در 

به این نتیجه دست  «)مطالعه موردی: منطقه یک شهر زنجان(
 مؤلفهبر  دیتأکزنجان با  هرش 1که کاربری اراضی منطقه  اند افتهی

SWOT  1منطقه نیز نشان داد که راهبردهای توسعه فضای سبز 

 نیهمچن مطلوبی قرار ندارد، تیوضع در شهر زنجان سازگاری،
و مسئولین  استراهبردهای تهاجمی نزدیک  به SWOTنتایج 

باید سعی نمایند از نقاط قوت و فرصت، نهایت استفاده را برده و به 
 . (1393، )احدنژاد و همکاران راهبردها گام بردارند سمت این
بررسی و »با عنوان  تحقیقی در ،(1393)همکاران  و پوراحمد

 موردمطالعهارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی، 
پراکنش فضایی  ها یکاربرکه  دندیرسبه این نتیجه  «کاشان

ظرفیت و عدالت  یها شاخصبا  ها یکاربرندارند و تحلیل  مناسبی
نواحی  یها یکاربراجتماعی حاکی از آشفتگی کمی و کیفی در 

 (.1393، و همکاران  پوراحمد) کاشان است ی گانه ده
 یاستراتژ»با عنوان  تحقیقی در ،(1394) و همکاران ییتقوا 

مطالعه  ،یمحالت شهر یبر توانمندساز دیتأکبا  یتوسعه شهر
سرانه  نیکه ب رسیدند جهینت نیا به «زدی اکبرآباد: محله یمورد
 یا محله اسیاستاندارد در مق  سرانهدر وضع موجود با  ها یکاربر

و  ها چالشبا  اکبرآبادمحله  نیناختالف وجود دارد و همچ
را  ،چالش نیا ترین  مهمروبرو است که از  یادیمشکالت ز

 یرینفوذناپذ ،ها یکاربر بینامناسب و در حال تخر تیوضع
 کنند یم یمعرف یا محله تیرفتن هو نیو معابر، از ب ها کوچه

 (1394، یی و همکارانتقوا)
با عنوان  تحقیقی در ،(1394) همکارو  حرائی جویباریص

 گزینی بهینه در محالت شهری مکانکاربری اراضی و  یزیر برنامه»
 47 محله با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی:

که سطح ارائه خدمات و امکانات  رسیدنداین نتیجه  به «شهر زاهدان
شهری برای ساکنین این محله در مقایسه با استانداردهای رایج در 

 .(1394 ،زاده میابراه)صحرائی جویباری و  استداخل کشور نامناسب 
 

روشتحقیق
ریزی استراتژیک  روش تحقیق این پژوهش جهت بررسی برنامه

 –، توصیفی تنان هفتو قدیمی بهسازی و نوسازی محله کهن 
است.  با استفاده از آن تحلیلی، ماهیت آن کاربردی و شیوه انجام 

در دوره نخست از نظر  :مرحله صورت گرفتچند در تکنیک دلفی 
به ماهیت  توجهی شهری و شهرسازی با زیر برنامهمتخصصین 

در  عملکرد و اهمیت متغیرها، معیارها و زیرمعیارهای مناسب
سپس  ند،شداهبردهای توسعه کاربری اراضی، معرفی خصوص ر

 مدنظری ها شاخصبا استفاده از مثلث سلسله مراتبی فولر 
هر یی است که دودو. مبنای این روش مقایسه اند شدهدهی  وزن

به  با توجهو  شوند یممقایسه  باهم بار کاز معیارها تنها ی جفت
معیار و زیرمعیار مد هر  ی صورت گرفته وبند رتبهاهمیت هر معیار 

تکرار بعضی از معیارها و زیرمعیارها  اگر تعدادمشخص گردیده و 
وزن یکسانی به این معیارها تعلق گیرد. در  ستیبا یم ،برابر باشد
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مرحله بعد با تقسیم رتبه هر معیار بر جمع رتبه تمام معیارها، وزن 
 دراست را محاسبه و  کیو هر معیاری که عددی بین صفر 

اصلی در گروه  وزن معیار ضرب حاصلوزن هر زیرمعیار که  تینها
 ، تعیین گردید.باشد یمخودش 

 

 مطالعهرد مو محدوده
ی با پتانسیل باال جهت ها بافتیکی از  عنوان  به تنان هفتمحله 

مت شمال و شمال غرب محدوده نوسازی و بهسازی در قس
ت. بلوار شیراز واقع شده اس شهر کالنسه شهرداری منطقه 

از . ی عبوری شهر استها انیشر ترین  مهمکه یکی از  تنان هفت
. این محدوده از سمت جنوب به کند یممیان این محدوده عبور 

لستان، از شرق به بلوار چهل مقام و کوچه سیل آباد، از گبلوار 
ی ها کوهجنوب غرب به خیابان معزی و از سمت شمال به سمت 

 ایه محدود شده است.شمالی شیراز و پارک کوهپ
ری شیراز یعنی گردشگمیان فضاهای مهم  تنان هفتمحله    

، باغ و مقبره نما جهانحافظیه، دروازه قرآن، بقعه شاه شجاع، باغ 
شا قرار دارد. جمعیت گ، سعدیه و باغ دلتنان هفت، بقعه تنان چهل

باشد. با  ، می2320نفر با تعداد خانوار  8029 مطالعه موردمحدوده 
در زمستان  شده  انجامهای  های میدانی و بررسی توجه به برداشت

ها، طبقات و  ، به علت تعداد پالکتنان هفتمحله شمالی  1392سال
تر، همچنین قرارگیری در دامنه کوه )که مانع طبیعی  نوسازی کم

تری را نسبت به محله  ( تعداد جمعیت و خانوار کماستبرای پیشروی 
تر  تراکم بیش دهنده  نشانست و این موضوع جنوبی دارا تنان هفت

های  ، ویژگی1. جدولاستجنوبی  تنان هفتجمعیت در محله 
های شمالی و جنوبی آن را  به تفکیک بخش تنان هفتجمعیتی محله 

های جمعیتی  دهد. با توجه به آنچه در جدول ویژگی نشان می
از رشد منفی  90در سال  تنان هفتمشاهده شد، جمعیت محله 

اما با توجه  استمحله  شدن  فرسودهکه دلیل اصلی آن  برخوردار بوده
این رشد مثبت شده و  92تا  90از سال  شده  انجامهای  به نوسازی

 جمعیت محله افزایش یافته است.
 
 

 

  محدوده مورد مطالعهموقعیت  نقشه .11شکل

 https://www.bahesab.ir مأخذ:                                                                                       

 

 ؟؟؟؟بند  ردیف انتهای مقاله به این صفحه منتقل شود  تنان هفتجمعیت محله . 1جدول

 جمعیت سال

 خانوار تعداد تعداد زن تعداد مرد

 بعد خانوار

 تنان جنوبی هفت تنان شمالی هفت تنان جنوبی هفت تنان شمالی هفت تنان جنوبی هفت تنان شمالی هفت

1385 7662 1864 1967 1821 2010 955 1030 386 

1390 6817 1666 1704 1685 1789 961 1009 346 

1392 8029 1786 2179 1777 2287 1029 1291 346 

 شهرداری شیراز 1392 یآمارسالنامه  مأخذ:                                                                                                                    
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 ی مورد بررسیهازیرمعیارمعیار و  .2جدول

 زيرمعیار معیار زيرمعیار معیار

ا
ی 

اع
تم

ج
– 

ی
اد

ص
اقت

 

1A :برخورداری از سابقه سکونت و حس تعلق 

ن
سک

م
 

1B :ای شهری.موقعیت مکانی مناسب از نظر جغرافی 

2A :تمایل و انگیزه باالی غالب ساکنین جهت ساماندهی محله 
2B :.درصد باالی مالکیت رسمی ساکنین 

3A :3 و تجمیع تمایل زیاد ساکنین به نوسازیB :در جنوب محدوده. داالحداثیجدشهرک مسکونی  یریگ شکل 

4A : خصوصی گذار هیسرماموافقت ساکنین با نوسازی توسط 

4B : 5 .دوطبقه یها ساختماندرصد باالی تعدادA :یگر(اجتماعی محله محور )آشنایی ساکنین با یکد بافت 

6A :عدم آگاهی و پیگیری مردم در احقاق حقوق شهروندی 

7A : سال 65 درصد جمعیت باالی 5/13وجود 
5B : کیفیت ابنیه موجود به نحوی است که درصد زیادی از

 سطح درآمدی پایین ساکنین: 8A ی دارند.نیاز به تعمیر و بازساز ها ساختمان

9A :و درگیری نزاع 
6B :واحدهای مسکونی در شیب یریقرارگ 

10A :یا محلهمبلمان شهری و  کمبود 
7B :ریزدانگی تعداد زیادی از قطعات 

11A :منسجم یا محلهمرکز  نبود 

تأسیسات و 

 تجهیزات شهری

1C :قوت جهت یکی از نقاط  عنوان  به یفشارقو برق وجود حریم
 فضای سبز و پارک کاربری

 -فرهنگی

 تاريخی
 

1F : تاریخی و فرهنگی و گردشگری باارزشنزدیکی به عناصر 

2C :.وجود تأسیسات زیر بنایی همچون آب، برق، گاز و تلفن 

2F :ایجاد کند دتوان یمبه نقش گردشگری که محله  یتوجه کم 

3C :شمالی تنان هفتمحدوده  اتصال فاضالب شهری در 

4C :یا محلهوزشی، پارک  نیزم بودن سطوح خدماتی: پایین 

5C : سطحی در معابر در  یها آب شدن جاریعدم وجود فاضالب و
 .جنوبی تنان هفتمحدوده 

6C : در محدودهبه دلیل شیب موجود  یوال گلریزش 

 دسترسی

1D :اند فعالیتکه در محور اصلی مشغول به  هایی کاربریبه نوع  توجهی بی 

2D :3، به معلولین و نیازهای آنان توجهی بیD :عدم وجود محور ارتباطی بین دو محله شمالی و جنوبی 

4D :5، کمبود پارکینگD : سواره محله و کاهش امنیت اجتماعی و امنیت ترافیکی های ورودیتعدد 

6D : 7، در محور ترانزیتی غیرضروری های دوربرگردانوجودD : رای آنب شده تعریفعدم تطابق کالبدمحور با عملکرد 

8D :آموزان و رانندگان حضور دو مدرسه در لبه جاده ترانزیتی و ایجاد مخاطره برای دانش 

9D : سنگین از میان محدوده. و نقل  حمل عبور محور ترانزیتی اصلی وسایل 

10D :ها با معابر اصلی و ایجاد یکپارچگی در کل محدوده با حذف چند واحد مسکونی. کردن آن و بازگشایی معابر و مرتبط امکان ارتباط 

 طبیعی
1E : گردشگری موقعیتچه به لحاظ منظر بصری و چه به لحاظ یک پتانسیل قوی در محدوده  عنوان  بهنزدیکی به کوه 
2E : ها ساختمان طبقات تعدادعدم رعایت اصل حفظ منظر طبیعی در ارتفاع و 

3E : آلودگی صوتی (زباله آوری جمعراردادن محل قبه  نکردن )توجه محیطی زیستمشکالت آلودگی() 



 ی ... اراض یتوسعه کاربر یراهبردها نیتدوو همکاران:  غالمی                                 84

 

هافتهای
 معیارها و زيرمعیارها یبند رتبه

با استفاده از  معیارهای پژوهشمعیارها و زیر ابتدادر این مرحله  
 شدند. یازبندیها امت با توجه به اهمیت هر معیار آن روش دلفی

 6تعداد معیارهای اصلی  است که اگر صورت نیبدی بند رتبهنحوه 
 6تا 1ناسان رتبه مورد بود باید بر اساس اهمیت معیارها کارش

 انتخاب کنند. در مورد زیرمعیارها نیز چنین کاری ارهایرا برای مع
رتبه   دامنه  کننده مشخصیعنی تعداد هر زیرمعیار  گرفت؛انجام 

امتیاز معیار و زیرمعیارها نمایش داده   8 تا 3 های جدول در .است
و  گرفتزوجی انجام های  همقایس ارهایسپس بین مع شده است.

طور واضح مابین دو معیار یکی را با توجه به مرحله   به ر پایان،د
 .اند شدهانتخاب است تر  بیشقبل که دارای اهمیت 

 

 اقتصادی -امتیاز زیرمعیار اجتماعی  .3جدول

  A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 رتبه

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1  A1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   A2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2    A3 

5 4 5 5 5 5 5 5     A4 

8 4 8 8 7 8 6 
 

    A5 

6 6 6 6 6 6  
 

    A6 

11 4 9 10 7   
 

    A7 

7 4 7 7    
 

    A8 

10 4 9     
 

    A9 

9 4      
 

    A10 

4       
 

    A11 

 

 معیار مسکنامتیاز زیرمعیار  .4جدول

  B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 رتبه

1 1 1 1 1 1 1  B1 

5 2 5 3 4 5   B2 

7 2 6 3 4    B3 

4 2 4 3     B4 

3 2 3 
 

    B5 

6 2 2 
 

    B6 

2   
 

    B7 

 

 یسات و تجهیزاتتأسامتیاز زیرمعیار  .5جدول

 C6 C5 C4 C3 C2 C1 رتبه
 

1 1 1 1 1 1 
 

C1 

2 2 2 2 2 
  

C2 

3 3 3 3 
   

C3 

4 4 4 
    

C4 

5 5 
     

C5 

6 
      

C6 
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 امتیاز زیرمعیار دسترسی .6جدول

 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 رتبه
 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
 

D1 

7 7 4 7 7 1 6 5 3 
  

D2 

3 3 3 3 1 3 3 3 
   

D3 

5 5 4 5 5 1 5 
    

D4 

6 6 4 6 6 1 
     

D5 

1 1 1 1 1 
      

D6 

8 8 4 8 
       

D7 

10 10 4 
        

D8 

4 4 
         

D9 

11 
          

D10 

 طبیعی امتیاز زیرمعیار .7جدول

  E3 E2 E1 رتبه

3 2 1 1 E1 

1 1 1 
 

E2 

2 1 
  

E3 

 فرهنگی تاریخیامتیاز زیرمعیار  .8جدول
 F2 F1 رتبه

 
1 1 

 
F1 

 

 بر اساس تعداد تکرار یبند رتبه

معیار به آن معیار یرتکرار هر ز ددر این مرحله بر اساس تعدا 
ترین تکرار  به این صورت که به کم گیرد یخاص تعلق م یا نمره
 و به ترتیب، نسبت به دفعات تکرار هر معیار، دهیم یرا م 1عدد 

 . اگرکنیم یم یگذار را تا آخرین تکرار نمرهو...  5، 4، 3، 2اعداد 
بایست  یدر این مرحله تعداد تکرار بعضی از معیارها برابر بود م

جمع نمرات تمام سپس رها تعلق گیرد. وزن یکسانی به این معیا
( را به )زیرمعیاررا حساب کرده و نمره هر معیار  زیرمعیار() یارهامع

 به دست آید و زیرمعیار() یارجمع کل تقسیم کرده تا وزن هر مع
وزن  درهر زیرمعیار را باید  نهایی مرحله وزنیت برای نها در

ایی هر معیار اصلی در گروه خودش ضرب کرده تا وزن نه
 (.9)جدول زیرمعیار به دست آید

 

 نهایی معیارهای پژوهش وزن .9جدول

 یارمع تعداد رتبه تکرار نرمال کردن

 اقتصادی اجتماعی 5 6 3/0

 مسکن 1 2 1/0

 شهری تأسیسات 3 4 2/0

 دسترسی 1 2 1/0

 طبیعی 4 5 25/0

 يخیتار -فرهنگی 0 1 05/0

 اقتصادی  –زیرمعیار اجتماعی  نهایی وزن .10جدول

 تعداد تکرار رتبه تکرار وزن وزن کلی
 

04/0 15/0 9 8 A1 

05/0 16/0 10 9 A2 

04/0 15/0 9 8 A3 

03/0 11/0 7 6 A4 

02/0 07/0 4 3 A5 

03/0 11/0 7 6 A6 

0/0 02/0 1 0 A7 

02/0 07/0 4 3 A8 

0/0 02/0 1 0 A9 

01/0 03/0 2 1 A10 

03/0 11/0 7 6 A11 

 

یار اجتماعی و اقتصادی تمایل به ساماندهی، حس تعلق، در زیرمع
نزاع و   تمایل به نوسازی و تجمیع، دارای وزن باالتر و عوامل

سال  5/65درصد جمعیت با  13/5 یفشارقو میحر وجوددرگیری و 
 (.10)جدول اند آورده به دستتری نسبت به عوامل دیگر  وزن کم

 

 مسکننهایی زیرمعیار  وزن. 11جدول         
  تعداد تکرار رتبه تکرار وزن وزن کلی

03/0 25/0 7 6 B1 

01/0 11/0 3 2 B2 

0/0 04/0 1 0 B3 

01/0 14/0 4 3 B4 

02/0 18/0 5 4 B5 

01/0 07/0 2 1 B6 

02/0 21/0 6 5 B7 

 

معیار مسکن، موقعیت مکانی مناسب و ریزدانگی ، 11جدول در 
ی شهرک مسکونی ریگ کلشترین وزن و  تعداد زیاد طبقات باال

  .اند دادهترین وزن را به خود اختصاص  جدید کم
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 یسات و تجهیزاتتأسزیرمعیار  نهایی وزن .12جدول

  تعداد وزن وزن معیار کلی

1 5 5 C1 

8/0 4 4 C2 

8/0 4 4 C3 

6/0 3 3 C4 

4/0 2 2 C5 

2/0 1 0 C6 

 

و  اتسیتأسترین وزن در زیرمعیار  ی باالفشارقووجود حریم 
ترین وزن را در زیرمعیار  ی به دلیل وجود شیب کموال گلریزش 

 .(12)جدول اند آورده به دست زاتیو تجه ساتیتأس
 

 نهایی، زیرمعیار دسترسی وزن .13جدول

  تعداد تکرار رتبه تکرار وزن وزن کلی

017/0 17/0 9 8 D1 

0075/0 08/0 4 3 D2 

0151/0 15/0 8 7 D3 

0094/0 09/0 5 4 D4 

0075/0 08/0 4 3 D5 

0189/0 19/0 10 9 D6 

0057/0 06/0 3 2 D7 

0038/0 04/0 2 1 D8 

0132/0 13/0 7 6 D9 

0019/0 02/0 1 0 D10 

 

ترین وزن را نزدیکی به  یخی بیشو تاردر زیرمعیار فرهنگی 
ی به توجه کمترین وزن مربوط به  عناصر تاریخی و فرهنگی و کم

 .(13)جدولتایجاد نقش گردشگری اس

 معیار طبیعی زیرمعیار، نهایی وزن .14جدول
 تعداد تکرار رتبه تکرار وزن وزن کلی

 
042/0 16/0 1 0 E1 

125/0 5/0 3 2 E2 

083/0 33/0 2 1 E3 

 

 گیریبحثونتیجه

به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت  یزی کاربری زمین،ر برنامه
یزی شهری است. در ر مهبرناشود و هسته اصلی  یماراضی، اطالق 

به دنبال تغییر مفهوم مدیریت و رواج نظریه  1960اواخر دهه 
یزی متمرکز و ر برنامهیزی سنتی، یعنی ر برنامهسیستمی، مبانی 

یزی ر برنامهیزی راهبردی و ر برنامهی تغییر پیدا کرد و کل  بهاجرایی، 
ی ها طرحالگوی  ها آنسیستمی جانشین آن شد که بر اساس 

یزی و طراحی شهری به کار ر برنامهساختاری در عرصه  -بردیراه

یزی ر برنامهراهبردی،  -گرفته شد. بر اساس دیدگاه ساختاری
ی ها طرحکاربری زمین نوعی فرآیند است که فراتر از وظایف 

به اهداف  -ی سرانه کاربری زمینها جدولتعیین نقشه و  -سنتی
نظر دارد. با توجه به  محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیز

ی فرسوده شهری نسبت به ها بافتناکارآمدی و کاهش کارایی 
یزی کاربری اراضی در این نواحی، ر برنامهی شهر، ها بافتدیگر 

یابد. بر این اساس، در این پژوهش به  یمبرابر دواهمیتی 
یزی راهبردی کاربری اراضی یکی از محالت قدیمی و کهن ر برنامه
مثلث سلسله مراتبی و تحلیل   یهتجزمدل از تدوین شیر شهر کالن
ی از نظرخواهپرداخته شد. در ابتدا با استفاده از روش دلفی و  فولر

یزی شهری برای معیارها و ر برنامهشهرسازی و  متخصصین رشته
یی تعریف و با استفاده از روش فولر وزن نهایی ها رتبهزیرمعیارهای 

 .معیار و زیرمعیارها مشخص گردید
شش معیار اجتماعی و اقتصادی، مسکن، تسهیالت و  

تجهیزات، دسترسی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی در نظر گرفته شد 
از  یبرخوردارکه معیار اجتماعی و اقتصادی دارای زیرمعیارهای 

سابقه سکونت و حس تعلق تمایل و انگیزه باالی غالب ساکنین 
 یع،و تجم ینوسازبه  ینساکن یادز یلتما ،جهت ساماندهی محله

بافت ی، خصوص گذار یهتوسط سرما یبا نوساز ینساکن موافقت
عدم آگاهی و  ،(یکدیگربا  ینساکن ییمحله محور )آشنا یاجتماع

درصد  5/13وجود  ،پیگیری مردم در احقاق حقوق شهروندی
نزاع و  ین،ساکن یینپا یسطح درآمد ،سال 65 یباال یتجمع
 یا مرکز محله نبودو ی ا محلهو  یکمبود مبلمان شهر یری،درگ

 مکانی موقعیتی معیار مسکن زیرمعیارهای: برا .است منسجم
 یرسم یتمالک یدرصد باال ،شهری مناسب از نظر جغرافیای

در جنوب  یداالحداثجد یشهرک مسکون یریگ شکلین، ساکن
 یهابن یفیتک دوطبقه یها تعداد ساختمان یدرصد باال، محدوده

به  یازها ن از ساختمان یادیه درصد زاست ک یموجود به نحو
 یب،در ش یمسکون یواحدها یریدارند. قرارگ یو بازساز یرتعم

یسات و تأسیار مع .اند شده، معرفی از قطعات یادیتعداد ز یزدانگیر
 یفشارقوبرق  یموجود حر تجهیزات شهری شامل زیرمعیارهای:

 ،کسبز و پار یفضا یاز نقاط قوت جهت کاربر یکیعنوان   به
اتصال  ،همچون آب، برق، گاز و تلفن ییبنا یرز یساتوجود تأس

بودن سطوح  یینپا ی،تنان شمال در محدوده هفت یفاضالب شهر
شدن  فاضالب و جاری ی، نبودا ، پارک محلهیوزش ینخدماتی: زم

 یزشو ری تنان جنوب سطحی در معابر در محدوده هفت یها آب
یر معیارهای ز است. هموجود در محدود یبش یلبه دل یوال گل

که در  هایی یبه نوع کاربر توجهی یب از: اند عبارتمعیار دسترسی 
و  ینبه معلول توجهی یباند،  یتمشغول به فعال یمحور اصل

و  یدو محله شمال ینب یعدم وجود محور ارتباط ،آنان یازهاین
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سواره محله و کاهش  های یتعدد ورود ینگ،کمبود پارک ی،جنوب
 یها وجود دوربرگردان یکی،تراف یتو امن یعاجتما یتامن
دم تطابق کالبد محور با عملکرد ع یتیدر محور ترانز یرضروریغ

و  یتیحضور دو مدرسه در لبه جاده ترانز ،آن یبرا شده یف تعر
 یتیعبور محور ترانز ،دانش آموزان و رانندگان یمخاطره برا یجادا

امکان ارتباط ، دهمحدو یاناز م ینو نقل سنگ  ل  حملیوسا یاصل
 یجادو ا یها با معابر اصل کردن آن معابر و مرتبط ییو بازگشا

 .یدر کل محدوده با حذف چند واحد مسکون یکپارچگی
 عبارتند، اند شدهیعی در نظر گرفته طبزیرمعیارهایی که برای معیار 

در محدوده چه به  یقو یلپتانس یکعنوان   به کوه به یکینزداز: 
عدم  ی،گردشگر یتو چه به لحاظ موقع یلحاظ منظر بصر

در ارتفاع و تعداد طبقات  یعیاصل حفظ منظر طب یترعا
)عدم توجه به  محیطی یستز یمشکالت آلودگ ،ها ساختمان

 ربرای معیا (یصوت یزباله()آلودگ یآور راردادن محل جمعق
به عناصر باارزش  یکینزد یخی، دو زیرمعیار:تار -یهنگفر
 یبه نقش گردشگر یتوجه کم ی،گردشگر و یو فرهنگ یخیتار

. با استفاده از روش اند شده، تعریف کند یجادا تواند یکه محله م
 ها شاخصترین وزن در  و کم ترین بیش مثلث سلسله مراتبی فولر

ین وزن مربوط به تر بیشمشخص گردید.  ها شاخصو زیر
 زیرمعیارهای: تمایل به ساماندهی، حس تعلق و تمایل به نوسازی

یت مکانی مناسب و ریزدانگی تعداد زیاد طبقات موقع و تجمیع،
تطابق کالبد محور  عدم ترین وزن، ی باالفشارقووجود حریم برق 

محیطی  یستزتوجهی به نوع کاربری آلودگی  یببا عملکرد و 
ی به ایجاد نقش توجه کمنزدیکی به عناصر تاریخی و فرهنگی 

به عوامل نزاع و درگیری ترین مقدار وزن مربوط  و کم گردشگری
یری شهرک گ شکل سال، 5/65درصد جمعیت با  13/5وجود و 

چند  حذف ی به دلیل وجود شیب،وال گلیزش ر مسکونی جدید،
واحد مسکونی و حضور دو مدرسه در لبه جاده، نزدیکی به کوه 

. با توجه به نقش اقتصادی، اجتماعی و گردشگری محله است
 یتوسعه کاربر یراهبردهااز توجه به شیر شهر کالندر  تنان هفت
امری ملی بوده که توجه ویژه مسئوالن اجرایی شهر را  یاراض

 طلبد. یم
 

 راهکارها

های تحقیق راهکارهای زیر برای توجه و بررسی  یافتهبا توجه به 
 :گردد تر  پیشنهاد می بیش

های فرسودگی و فرآیندو  ها نشانهبرطرف ساختن  -
ری جریان نوسازی پایدار و طبیعی در سازی و برقرا فرسوده

 ؛ بافت
طبیعی و ایجاد نقاط اتصال  باارزشتقویت نقش منابع  - 

ی این ها فرصتها و  یلپتانسیله وس بهی سبز ها راه پیاده
 ؛محله

 -یرات معبر ترانزیتی بر محدوده مسکونیتأثکاهش  -
 ؛گردشگری

یی ها مکانبه ویژه در  توجه کردن به نقش گردشگری منطقه -
 ؛استتر  یکنزدکه به عناصر تاریخی و فرهنگی 

یع در و تجمی و نوسازبا توجه به اینکه تمایل به ساماندهی  -
توان با  یمآورده است، لذا  به دستاین محله وزن باالیی 

ساکنین این محله را  تدوین راهکارهایی زمینه مشارکت
 ؛افزایش داد

 -ه ابعاد کالبدیبرای بهبود وضعیت محله بهتراست توجه ب -
 فیزیکی و نقش مشارکت ساکنان در یک راستا باشد.
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