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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 socioeconomic, housing, facilities and equipment, accessibility,
natural, and cultural-historical were considered and subcriteria 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.
Keywords
Development Strategies, Land Use, Hafttanan, Shiraz
Metropolitan.
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چکیده
 گفته، توزیع و حفاظت اراضی، به چگونگی استفاده،برنامهریزی کاربری زمین
 هدف از مطالعه حاضر.میشود و هسته اصلی برنامهریزی شهری است
تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار در محله
 روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با ماهیت.هفتتنان کالنشهر شیراز میباشد
 این تحقیق با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از گروه.کاربردی است
- اجتماعی:متخصص در شهرسازی و برنامهریزی شهری برای شش معیار
 تاریخی- فرهنگی، طبیعی، دسترسی، تأسیسات و تجهیزات، مسکن،اقتصادی
 سپس با. معرفی شدند،در نظر گرفته و زیرمعیارهایی متناسب هر شاخص
استفاده از روش مثلث سلسله مراتبی فولر وزن نهایی زیرمعیارها تعیین گردید و
در پایان پیشنهادهای راهبردی توسعه کاربری اراضی محله هفتتنان
.کالنشهر شیراز ارائه گردید
واژههای کلیدی
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مقدمه
در شهر هر فعالیت ،نیازمند مکان یا فضای خاصی است که
میتواند در مختصات یا قالب آن مکان یا فضا تحقق عینی یابد.
زمین به عنوان مهمترین عامل شکل دهنده محیط کالبدی و
بستر فعالیتهای شهری ،همیشه به عنوان «اساسی برای شکل
شهری» مورد توجه برنامهریزان بوده است .به گونهای که برخی
از محققین ،برنامهریزی شهری را برنامهریزی کاربری زمین شهر
میدانند و بر آن مبنا برنامهریزی کاربری زمین را علم تقسیم
زمین و مکانی برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی و وظیفه
برنامهریزان شهری را ارائه الگوهای بهینه مصرف مکان دانستهاند
(.)Chapin; Kaiser, 1978: 2
برنامهریزی کاربری زمین ،هسته اصلی برنامهریزی شهری
است و انواع استفاده از زمین را طبقهبندی و مکانیابی میکند
(سعیدنیا .)13 :1378 ،در تعریفی دیگر ،برنامهریزی کاربری زمین
به چگونگی استفاده ،توزیع و حفاظت اراضی ،اطالق میشود
(مهدیزاده .)70 :1379 ،پس از انقالب صنعتی ،به دلیل عوارض
ناشی از رشد شهرنشینی در غرب مانند تمرکز جمعیت ،اشغال
اراضی جدید ،توسعه حمل و نقل ماشینی و ...ضرورتهای جدید
در مورد نحوه تقسیم اراضی شهری به وجود آمد .نخستین اقدامها
در زمینه تفکیک اراضی مربوط به تدوین مقرراتی برای تقسیم
زمین بود که بیشتر جنبه مهندسی و تدوین مقررات ثبت امالک
داشت (مهندسین مشاور پارس ویستا.)104 :1383 ،
با آغاز عصر پسامدرن ،مناطق کالنشهری ،به عنوان نوعی
سکونتگاه جدید به الگوی غالب شهرنشینی در اغلب کشورهای
دنیا تبدیل شدند ،این مناطق از پدیدههای نوظهور قرن بیستم
هستند که اکنون در قرن بیست و یکم با مشخصههایی چون
تحول در شکل و ساختار و دگرگونی در نقش و عملکرد مواجه
شدهاند ( .)Bento. et al., 2004: 466استفاده بهینه و مطلوب
از اراضی برای فعالیتها و عملکردهای مختلف شهری ،همواره از
بحثهای اساسی در برنامهریزی شهری و شهرسازی بوده است.
در شرایط کنونی رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد
جمعیت و مهاجرت است به ساخت و سازهای بدون برنامهریزی و
تغییرات زیاد در ساختار فضایی به ویژه گسترش شهرها در
زمینهای کشاورزی منجر شده است که لزوم هدایت آگاهانه و
سازماندهی اساسی و طراحی فضایی زیست مناسب همراه با
جلوگیری از اتالف بیهوده زمینهای کشاورزی را افزایش داده
است .در واقع میتوان چنین بیان کرد که توسعه فیزیکی شهر
فرآیندی پویا و مداوم است که اگر روند سریع و بیبرنامه باشد
عالوه بر اینکه ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری به

وجود نخواهد آمد ،بلکه مشکالت عدیدهای را در زمینه دسترسی
به خدمات مختلف شهری ،دامنگیر شهروندان خواهد نمود.
همچنین استفاده غیراصولی از اراضی شهری اثرات مخربی را در
محیط زیست پدید خواهد آورد (عسگری و همکاران.)4 :1381 ،
برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،بایستی مشکالت و مسائل
شهرها را حل نموده و نوع مصرف زمین در شهر را در راستای
ساماندهی فضایی  -کالبدی و ساخت شهر مهیا نماید .این علم
به حقوق مالکیت ،همراه با توسعه شهرها پرداخته و انواع فعالیت
و خدمات را در ارتباط با مسائل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
متناسب مینماید و از عرضه ثروت اندوزی جلوگیری کرده و
نوعی آمایش انسانی و سالمت روان را در شهر برای شهروندان
فراهم مینماید .در مجموع نظام و برنامهریزی کاربری اراضی
شهری به مثابه الگویی برای بهرهبرداری اراضی در شهر است
(زیاری.)15 :1390 ،
گسترش شهرها و پیامدهای ناشی از مدرنیزاسیون جوامع
مختلف و تالش برای رهایی از آثار نامطلوب آن به مطرح شدن
مفهوم توسعه پایدار در سطح جهانی منجر گردید .شهرهای ما در
گذشته به علت جمعیت کم خود بهترین نمونه پایداری محسوب
میشدند؛ اما امروزه رشد روزافزون جمعیت شهری ،شهرهای ما را
با مشکالت اکولوژیکی نظیر آلودگی بیش از حد آب و هوا،
افزایش تراکم جمعیت در مناطق شهری ،از بین رفتن زمینهای
مرغوب کشاورزی و ساحلی و تخریب اراضی ،افزایش استفاده از
سوختهای فسیلی و اتومبیل شخصی مواجه کرده است.
بر اساس دیدگاه ساختاری  -راهبردی ،برنامهریزی کاربری زمین
نوعی فرآیند است که فراتر از وظایف طرحهای سنتی -تعیین نقشه
و جدولهای سرانه کاربری زمین -به اهداف محیطی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیز نظر دارد (زیاری.)79 :1390 ،
عناصر تشکیل دهنده یک نظام پویا و زنده محلهای که حیات
شهر توسط آنها برقرار میگردد ،نیاز به ساماندهی ،نظمبخشی و
در نهایت زمینهای مناسب برای کارکردهای خود دارد .به نظر
میرسد که این مورد بر مبنای استفاده عقالیی و صحیح از
کاربری زمین صورت پذیرد (افتخاری .)2 :1380 ،در این میان
برنامهریزی کاربری اراضی در محلههای موجود در بافت فرسوده
شهرها با توجه به ناکارآمدی و کاهش کارایی بافت آنها نسبت
به کارآمدی دیگر بافتهای شهری ،اهمیتی دو چندان مییابد.
محله مورد مطالعه در این پژوهش ،یکی از محلههای بافت کهن
و قدیمی شهر شیراز است.
محله هفتتنان شامل سه قسمت شمالی ،جنوبی و سیل آباد
میباشد .هرکدام از این سه قسمت شرایط و ویژگیهای متفاوتی
دارد که نمیتوان از کنارشان بیاهمیت گذشت .هدف از پژوهش
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حاضر بررسی و تحلیل فضایی کاربری اراضی هر یک از بخشهای
خاص محله هفتتنان است .با توجه به وجود آثار تاریخی با
قابلیتهای گردشگری در محله هفتتنان شامل عمارت هفتتنان،
آرامگاه شاه شجاع ،چاه مرتاض علی و گهواره دید (دیو) ،همچنین
فشردگی بافت ،گذرهای تنگ و باریک ،فرسودگی در کالبد ،حجم
زیاد ابنیه مرمتی و تخریبی و عدم استفاده از مصالح باکیفیت در
ساخت بناها ،نبود فضاهای باز شهری مناسب و حجم ترافیک باال
در خیابانهای بافت از مهمترین دالیل تدوین راهبردهای توسعه
کاربری اراضی در این محله ضروری میباشد .بنابر آنچه مطرح
گردید ،مطالعه حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که:
مهمترین استراتژیها و راهبردها در راستای بهبود برنامهریزی
استراتژی کاربری اراضی شهری محله هفتتنان کدامند؟
مبانی نظری
در شهرسازی امروز جهان برنامهریزی کاربری زمین از محورهای
اساسی شهرسازی و یکی از اهرمهای توسعه پایدار شهری به
شمار میرود (حسینزاده دلیر.)24 :1384 ،
اصطالح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام
فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر
روی زمین انجام میدهد (شراینی .)86 :1382 ،به طور کلی،
کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیتهای
شهری مانند مسکونی ،درمانی ،آموزشی ،اداری ،راهها و معابر و
نظایر آنها به چه شکل است (شیعه.)120 :1382 ،
کاربری زمین در واقع نحوه بهرهبرداری صحیح انسان از
طبیعت است که استفاده از امکانات و توانایی زمین را نشان
میدهد (سرور.)96 :1384 ،
برنامهریزی کاربری اراضی ،جزء اصلی برنامهریزی شهری محسوب
میگردد و گاه معادل برنامهریزی شهری به کار گرفته میشود .مفهوم
کاربری اراضی به معنای به کارگیری زمین برای اهداف خاص توسط
انسان است (.)Riebsame, 1994: 28
برنامهریزی کاربری اراضی شهری بر اساس خواستها و نیازهای
شهری بخشی از فرآیند برنامهریزی شهری است که ضمن اینکه به
مناسبات مشترک خود با برنامهریزی حمل و نقل و تسهیالت شهری
اهمیت میدهد با موقعیت ،وسعت و سرانه زمین مورد نیاز برای
کاربریهای مختلف شهری سر و کار دارد )،(Chapin, 1972: 3
هسته اصلی برنامهریزی شهری محسوب میگردد و انواع مختلف
استفاده از زمین را طبقهبندی و مکانیابی میکند
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(یکانیفرد .)78 :1384 ،از نظر هیگینز  ،برنامهریزی کاربری زمین
مشخص میکند که روی قطعه زمین ،چه فعالیتی و چگونه باید
عمل شود .اجرا و اداره پروژه مورد نظر ،چه هزینهای را در بر
خواهد داشت (بحرینی.)3 :1381 ،
بنابراین سیر تحوالت شهرسازی و برنامهریزی شهر ،در واقع
نمایانگر تاریخ تحول برنامهریزی کاربری اراضی شهری محسوب
میشود.
اولین نظریهای که در مورد کاربری اراضی در مفهوم وسیع
ارائه گردید ،توسط دانشمندی به نام وان تونن بود .وی در کتاب
خود با عنوان ایالت منفرد در سال  1886این موضوع را مطرح و
تشریح نمود (عسگری و همکاران .)4 :1381 ،بعد از او ژرژ کهل
در سال  1891رابطه بین شهر و محیط طبیعی و فرهنگی آن را
مورد مطالعه قرار داد و در آن تأثیر خطوط حمل و نقل را در به
وجود آمدن مراکز شهری خاطر نشان ساخت .در سال 1894
کولی نشان داد خطوط حمل و نقل به ویژه راهآهن در ایجاد و
توسعه مراکز تجاری نقش مؤثری دارند .راتزل  ،نیز توجه اصلی
خود را روی خطوط حمل و نقل به عنوان عامل مؤثر در ایجاد
شهرها معطوف داشت.
ابنزر هوارد با طرح نظریه باغشهرها در سال  ،1898مؤسسه
باغ شهر و برنامهریزی شهری را در سال  1899بنا نهاد :در سال
 1898میالدی ،کتابی را با عنوان فردا ،راهی صلحآمیز به
اصالحات اجتماعی که در آن باغ شهر را به عنوان راه حلی برای
مسائل برنامهریزی شهری پیشنهاد کرد .او میخواست با شلوغی
و تراکم شهرهای صنعتی از طریق ساختن شهر و ایجاد
باغشهرهای خارج از نواحی توسعه یافته مبارزه کند به نحوی که
مردم بتوانند به طبیعت باز گردند .در یک طرح برنامهریزی
شهری سیستماتیک ،باغشهرها میتوانند برای جلوگیری از
پیدایش شهرهای بزرگ مانند لندن و جلوگیری از انبوهی بیشتر
آن عمل کنند (سیفالدینی.)109 :1383 ،
به طور کلی ،با توجه به تجارب و تحوالت شهرسازی جدید در
جهان ،میتوان تاریخ برنامهریزی شهری و الگوهای اساسی آن را
به دو دوره متمایز تقسیم کرد:
دوره اول :این دوره از حدود سالهای 1900تا ،1960که طی

1. Beyro Higgins
2. Von Thunen
3. Derisoliet State
4. Georgeswhole
5. Cooley
6. Ratzel
7. Ebenezer Howard
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آن ،الگوهای طرحهای جامع به عنوان الگوی غالب برنامهریزی
به کار گرفته شدند.
الگوی طرحهای جامع -تفصیلی در شهرسازی تحت تأثیر نظریه
برنامهریزی جامع میباشند .ابتدا در اوایل قرن بیستم توسط کسانی
چون «پاتریک گدس » و «لویس ماممفورد » بنیاد گذاشته شد و
در کشورهای انگلستان و امریکا جنبه قانونی و رسمی پیدا کرد و
سپس از طریق جنبش «شهرسازی مدرن»« ،منشور آتن» به
صورتی فراگیر در جهان به کار گرفته شد .مختصرترین طرح،
«طرح جامع» است که سعی میکند در یک سند ،نسخهای برای
همه جنبههای توسعهای شهر فراهم کند .طرح جامع برای یک
شهر با اندازهای متوسط «تعداد معدودی از شهرهای بزرگ در
جهت تهیه طرحهای جامع کوشش میکنند» تجزیه و تحلیلی از
وضعیت اقتصادی شهر ،خصوصیات دموگرافیک آن و تاریخ توسعه
مکانی شهر را به عنوان مقدمهای برای سایر طرحها در مورد
چگونگی تکامل شهرها در مدت  20سال آینده فراهم میکند.
اهداف کلی برای توسعه شهر ،اهداف رشد شهر را نیز مشخص و
نقشهها و ترسیمات الگوی استفاده از زمین ،شبکههای ارتباطی
حمل و نقل ،محل تسهیالت عمومی و سیستم تفریحی و فضای
باز را نسخه میکند (سیفالدینی.)135 :1383 ،
دوره دوم :از حدود دهه  1960در کشورهای پیشرفته غرب
آغاز میشود .دورهای که طرحهای جامع به عنوان «الگوهای
سنتی» منسوخ اعالم گردید و الگوهای جدید برنامهریزی در
چارچوب طرحهای ساختاری و طرحهای راهبردی ،بهتدریج رواج
پیدا کرد (مهدیزاده.)70 :1379 ،
به موازات افزایش جمعیت شهرنشین همواره مسائل و مشکالت
جدیدی در این گونه جوامع مطرح میشود که یکی از مهمترین
آنها مشکالت و معضالت محالت در سطح شهرهاست .بنابراین
در نتیجه چنین رشد نابهنگامی ،مدیریت شهری به علت نبود منابع
و زمان الزم برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان،
دچار معضلی شده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راهحلهای
نوین میتوان جستجو کرد.
تجارب نشان داده که مدیریت محله محور یکی از بهترین راهکارها
برای کاهش مشکالت شهری است؛ زیرا محله به عنوان یک واحد
جغرافیایی – تاریخی که هویت نمادین آن بر اساس مناسبات و
روابط اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته ،مناسبترین و پایدارترین
شکل یک سازمان اجتماعی است که بهترین راه تصمیمگیری و اجرا

1.Patrick Gades
2 .Lewis Mammford

را در اداره امور شهر متجلی میسازد (تقوایی.)125 :1394 ،
امروزه در اداره شهرها ،مدیریت محله محور برای تقویت روابط و
مناسبات اجتماعی ضروری به نظر میرسد (صدیق اورعی.)3 :1391 ،
همچنین برای حل مشکالت شهرنشینی ،رهیافت توسعه
اجتماعات محلهای با تأکید بر پایداری شهری با رویکردی مردم
محور و توانمندسازی محالت در مدیریت شهری ،جایگاه ویژهای
یافته که توسعه اجتماعات محلهای با بهکارگیری الگوهای
مدیریتی پایدار امکانپذیر است (توکلینیا.)70 :1388 ،
شکلگیری ساختار مدیریت محلهای مستلزم تجدید ساخت
امور شهری است .با توسعه شهرها و تمرکز فعالیتهای صنعتی و
اقتصادی در مراکز شهر ،توجه به محالت شهرها بیشتر میشود
(تقوایی و همکاران .)125 :1394 ،در این میان مطالعه جغرافیایی
شهر بر مبنای سطوح خرد شهر (محالت شهری) و توانمندسازی
آن در راستای استفاده بهینه از سرمایههای انسانی ،اجتماعی،
کالبدی ،اقتصادی و غیره که به بهبود شرایط اجتماعی -اقتصادی،
زیستمحیطی در سطح باالتر منجر خواهد شد ،باید در اولویت
کاری برنامهریزان شهری قرار گیرد(فنی.)82 :1389 ،
تجزیه و تحلیل بهکارگیری زمین در وضع موجود میتواند آثار
و نتایج اکولوژی پراکندگی انواع فعالیت را معین کند (پورمحمدی،
 .)47 :1374هرگونه برنامهریزی شهری که مبتنی بر عدالت
اجتماعی در شهر باشد ،باید بتواند هم در توزیع نیازها ،منافع عمومی
و هم در تخصیص آنها مؤثر باشد(وارثی.)91 :1386 ،
توزیع نامناسب کاربریها و خدمات شهری عالوه بر اینکه موجب
عدم توازن جمعیت در شهر می گردد منجر به ایجاد فضاهای
شهری متناقض با عدالت اجتماعی می شود .بنابراین ،در این زمینه
کاربریها و خدمات شهری عوامل مؤثریاند که با ارضای نیازهای
جمعیتی ،افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد
میتوانند عدالت اجتماعی ،اقتصادی و فضایی را در مناطق شهر
برقرار کنند(پوراحمد و همکاران .)179 :1393 ،
دسترسی عادالنه به زمین و بهکارگیری بهینه آن یکی از مؤلفههای
اساسی توسعه پایدار محسوب میشوند (مهدیزاده.)70 :1379 ،
بررسی و ارزیابی کاربری زمین یکی از مهمترین قسمتهای
برنامهریزی کاربری زمین شهری است که همراه با پیشرفت
تکنولوژی ،مدلسازیهای جدید و توسعه الگوهای نرمافزاری ،این
بخش نیز پیشرفت زیادی کرده است .در این راستا ،توجه به توزیع
عادالنه کاربریها و خدمات شهری در سطح شهر اهمیت بهسزایی
دارد (پوراحمد و همکاران.)179 :1393 ،
عدالت را میتوان به عنوان اصل در نظر گرفت که برای حل و
فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است .اصول عدالت اجتماعی
نیز در واقع ،کاربرد خاص این اصول برای فائق آمدن بر تعارضاتی
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است که الزمه همکاری اجتماعی برای ترقی افراد است .لذا عدالت
اجتماعی بر اساس مفهوم توزیع عادالنه از طریق عادالنه قراردادن
است (حجتی و مضطرزاده .)40 :1387 ،این مفهوم از منظرهای
مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی ،عدالت
فضایی ،عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چندبعدی
بودن این منبع است (پوراحمد .)179 :1393 ،اما آنچه اهمیت دارد
این است که اساس هر تغییری در سازمان فضایی در روابط
اقتصادی و اجتماعی و توزیعی درآمد در جامعه اثر مستقیم
میگذارد (مرصوصی.)91 :1383 ،
پیشینه تجربی
از جمله تحقیقات مرتبط با بحث کاربری اراضی شهری در سطح
کشور ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
دزفولی و همکاران ( ،)1390در تحقیقی با عنوان «توجه به
جایگاه توسعه پایدار محله محوری در طرحهای توسعه شهری با
تأکید بر محالت شهر تهران» به این نتیجه رسیدند که در
برنامهریزی محالت شهری باید به همه فاکتورهای تأثیرگذار
توجه کرد(دزفولی.)1390 ،
مشیری و همکار ( ،)1390در تحقیقی با عنوان «تحلیلی بر
برنامهریزی کاربری اراضی با تأکید بر توسعه شهری نمونه موردی:
شهر میاندوآب» ،نمودهای عینی برنامهریزی کاربری اراضی شهری
در توسعه پایدار میاندوآب را ارزیابی و تحلیل کردند و نحوه انطباق یا
عدم انطباق کاربریها به لحاظ کمی با استانداردهای مورد استفاده
ایران را تجزیه و تحلیل کردند (مشیری.)1390 ،
حیدری و همکاران ( ،)1391در تحقیقی با عنوان «کاربرد
استراتژی توسعه شهری در بهبود محله غازان تبریز» به این
نتیجه رسیده است که علت عدم حاکمیت رویکرد استراتژی
توسعه شهری در بهبود محالت غازان نبود مدیریت یکپارچه در
بین ساکنان محله است (حیدری چیانه و همکاران.)1391 ،
زیاری و همکاران ( ،)1392در تحقیقی با عنوان «ارزیابی ساختار
فضایی و تدوین راهبردی توسعه شهری شهر جدید پردیس» به
این نتیجه رسیدند که شهر جدید پردیس با وجود برخورداری از
فرصتهای مناسب برای رشد و توسعه فضایی متوازن ،از نبود
تعادل در ساختار فضایی رنج میبرد و به ساماندهی فضایی –
مکانی نیازمند است (زیاری و همکاران.)1392 ،
احدنژاد و همکاران ( ،)1393در تحقیقی با عنوان «استفاده از
الگوی استراتژی توسعه شهری در برنامهریزی کاربری فضای سبز
(مطالعه موردی :منطقه یک شهر زنجان)» به این نتیجه دست
یافتهاند که کاربری اراضی منطقه  1شهر زنجان با تأکید بر مؤلفه
 SWOTنیز نشان داد که راهبردهای توسعه فضای سبز منطقه 1
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شهر زنجان سازگاری ،در وضعیت مطلوبی قرار ندارد ،همچنین
نتایج  SWOTبه راهبردهای تهاجمی نزدیک است و مسئولین
باید سعی نمایند از نقاط قوت و فرصت ،نهایت استفاده را برده و به
سمت این راهبردها گام بردارند (احدنژاد و همکاران.)1393 ،
پوراحمد و همکاران ( ،)1393در تحقیقی با عنوان «بررسی و
ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی ،موردمطالعه
کاشان» به این نتیجه رسیدند که کاربریها پراکنش فضایی
مناسبی ندارند و تحلیل کاربریها با شاخصهای ظرفیت و عدالت
اجتماعی حاکی از آشفتگی کمی و کیفی در کاربریهای نواحی
دهگانهی کاشان است (پوراحمد و همکاران .)1393 ،
تقوایی و همکاران ( ،)1394در تحقیقی با عنوان «استراتژی
توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محالت شهری ،مطالعه
موردی :محله اکبرآباد یزد» به این نتیجه رسیدند که بین سرانه
کاربریها در وضع موجود با سرانه استاندارد در مقیاس محلهای
اختالف وجود دارد و همچنین محله اکبرآباد با چالشها و
مشکالت زیادی روبرو است که از مهمترین این چالش ،را
وضعیت نامناسب و در حال تخریب کاربریها ،نفوذناپذیری
کوچهها و معابر ،از بین رفتن هویت محلهای معرفی میکنند
(تقوایی و همکاران)1394 ،
صحرائی جویباری و همکار ( ،)1394در تحقیقی با عنوان
«برنامهریزی کاربری اراضی و مکانگزینی بهینه در محالت شهری
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی :محله 47
شهر زاهدان» به این نتیجه رسیدند که سطح ارائه خدمات و امکانات
شهری برای ساکنین این محله در مقایسه با استانداردهای رایج در
داخل کشور نامناسب است (صحرائی جویباری و ابراهیمزاده.)1394 ،
روشتحقیق
روش تحقیق این پژوهش جهت بررسی برنامهریزی استراتژیک
بهسازی و نوسازی محله کهن و قدیمی هفتتنان ،توصیفی –
تحلیلی ،ماهیت آن کاربردی و شیوه انجام آن است .با استفاده از
تکنیک دلفی در چند مرحله صورت گرفت :در دوره نخست از نظر
متخصصین برنامهریزی شهری و شهرسازی با توجه به ماهیت
عملکرد و اهمیت متغیرها ،معیارها و زیرمعیارهای مناسب در
خصوص راهبردهای توسعه کاربری اراضی ،معرفی شدند ،سپس
با استفاده از مثلث سلسله مراتبی فولر شاخصهای مدنظر
وزندهی شدهاند .مبنای این روش مقایسه دودویی است که هر
جفت از معیارها تنها یکبار باهم مقایسه میشوند و با توجه به
اهمیت هر معیار رتبهبندی صورت گرفته و مد هر معیار و زیرمعیار
مشخص گردیده و اگر تعداد تکرار بعضی از معیارها و زیرمعیارها
برابر باشد ،میبایست وزن یکسانی به این معیارها تعلق گیرد .در
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غالمی و همکاران :تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی ...

حافظیه ،دروازه قرآن ،بقعه شاه شجاع ،باغ جهاننما ،باغ و مقبره
چهلتنان ،بقعه هفتتنان ،سعدیه و باغ دلگشا قرار دارد .جمعیت
محدوده مورد مطالعه  8029نفر با تعداد خانوار  ،2320میباشد .با
توجه به برداشتهای میدانی و بررسیهای انجام شده در زمستان
سال 1392محله شمالی هفتتنان ،به علت تعداد پالکها ،طبقات و
نوسازی کمتر ،همچنین قرارگیری در دامنه کوه (که مانع طبیعی
برای پیشروی است) تعداد جمعیت و خانوار کمتری را نسبت به محله
هفتتنان جنوبی داراست و این موضوع نشان دهنده تراکم بیشتر
جمعیت در محله هفتتنان جنوبی است .جدول ،1ویژگیهای
جمعیتی محله هفتتنان به تفکیک بخشهای شمالی و جنوبی آن را
نشان میدهد .با توجه به آنچه در جدول ویژگیهای جمعیتی
مشاهده شد ،جمعیت محله هفتتنان در سال  90از رشد منفی
برخوردار بوده که دلیل اصلی آن فرسوده شدن محله است اما با توجه
به نوسازیهای انجام شده از سال  90تا  92این رشد مثبت شده و
جمعیت محله افزایش یافته است.

مرحله بعد با تقسیم رتبه هر معیار بر جمع رتبه تمام معیارها ،وزن
هر معیاری که عددی بین صفر و یک است را محاسبه و در
نهایت وزن هر زیرمعیار که حاصلضرب وزن معیار اصلی در گروه
خودش میباشد ،تعیین گردید.

مﻄاﻟﻌه
محدوده مورد
محله هفتتنان به عنوان یکی از بافتهای با پتانسیل باال جهت
نوسازی و بهسازی در قسمت شمال و شمال غرب محدوده
منطقه سه شهرداری کالنشهر شیراز واقع شده است .بلوار
هفتتنان که یکی از مهمترین شریانهای عبوری شهر است .از
میان این محدوده عبور میکند .این محدوده از سمت جنوب به
بلوار گلستان ،از شرق به بلوار چهل مقام و کوچه سیل آباد ،از
سمت جنوب غرب به خیابان معزی و از سمت شمال به کوههای
شمالی شیراز و پارک کوهپایه محدود شده است.
محله هفتتنان میان فضاهای مهم گردشگری شیراز یعنی

شکل .11نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه
مأخذhttps://www.bahesab.ir :

جدول .1جمعیت محله هفتتنان بند ردیف انتهای مقاله به این صفحه منتقل شود ؟؟؟؟
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مأخذ :سالنامه آماری  1392شهرداری شیراز
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جدول  .2معیار و زیرمعیارهای مورد بررسی
زيرمﻌیار

مﻌیار

مﻌیار

 :A1برخورداری از سابقه سکونت و حس تعلق

زيرمﻌیار
 :B1موقعیت مکانی مناسب از نظر جغرافیای شهری.

 :A2تمایل و انگیزه باالی غالب ساکنین جهت ساماندهی محله

 :B2درصد باالی مالکیت رسمی ساکنین.
 :B3شکلگیری شهرک مسکونی جدیداالحداث در جنوب محدوده.

 :A3تمایل زیاد ساکنین به نوسازی و تجمیع

 :A5بافت اجتماعی محله محور (آشنایی ساکنین با یکدیگر)

مسکن

اجتماعی – اقتصادی

 :A4موافقت ساکنین با نوسازی توسط سرمایهگذار خصوصی

 :A6عدم آگاهی و پیگیری مردم در احقاق حقوق شهروندی

 :B4درصد باالی تعداد ساختمانهای دوطبقه.

 :A7وجود  13/5درصد جمعیت باالی  65سال
 :B5کیفیت ابنیه موجود به نحوی است که درصد زیادی از
ساختمانها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند.

 :A8سطح درآمدی پایین ساکنین
 :A9نزاع و درگیری

 :B6قرارگیری واحدهای مسکونی در شیب

 :A10کمبود مبلمان شهری و محلهای
 :B7ریزدانگی تعداد زیادی از قطعات

 :A11نبود مرکز محلهای منسجم
 :C1وجود حریم برق فشارقوی به عنوان یکی از نقاط قوت جهت
کاربری فضای سبز و پارک

 :F1نزدیکی به عناصر باارزش تاریخی و فرهنگی و گردشگری

 :C2وجود تأسیسات زیر بنایی همچون آب ،برق ،گاز و تلفن.
تأسیسات و
تجهیزات شهری

 :C3اتصال فاضالب شهری در محدوده هفتتنان شمالی

فرهنگی-
تاريخی

 :C4پایینبودن سطوح خدماتی :زمین وزشی ،پارک محلهای

 :F2کمتوجهی به نقش گردشگری که محله میتواند ایجاد کند

 :C5عدم وجود فاضالب و جاریشدن آبهای سطحی در معابر در
محدوده هفتتنان جنوبی.
 :C6ریزش گلوالی به دلیل شیب موجود در محدوده
 :D1بیتوجهی به نوع کاربریهایی که در محور اصلی مشغول به فعالیتاند
 :D2بیتوجهی به معلولین و نیازهای آنان :D3 ،عدم وجود محور ارتباطی بین دو محله شمالی و جنوبی
 :D4کمبود پارکینگ :D5 ،تعدد ورودیهای سواره محله و کاهش امنیت اجتماعی و امنیت ترافیکی
دسترسی

 :D6وجود دوربرگردانهای غیرضروری در محور ترانزیتی :D7 ،عدم تطابق کالبدمحور با عملکرد تعریفشده برای آن
 :D8حضور دو مدرسه در لبه جاده ترانزیتی و ایجاد مخاطره برای دانشآموزان و رانندگان
 :D9عبور محور ترانزیتی اصلی وسایل حمل و نقل سنگین از میان محدوده.
 :D10امکان ارتباط و بازگشایی معابر و مرتبطکردن آن ها با معابر اصلی و ایجاد یکپارچگی در کل محدوده با حذف چند واحد مسکونی.

طبیﻌی

 :E1نزدیکی به کوه به عنوان یک پتانسیل قوی در محدوده چه به لحاظ منظر بصری و چه به لحاظ موقعیت گردشگری
 :E2عدم رعایت اصل حفظ منظر طبیعی در ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانها
 :E3مشکالت آلودگی زیستمحیطی (توجه نکردن به قراردادن محل جمعآوری زباله) (آلودگی صوتی)
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را برای معیارها انتخاب کنند .در مورد زیرمعیارها نیز چنین کاری
انجام گرفت؛ یعنی تعداد هر زیرمعیار مشخصکننده دامنه رتبه
است .در جدولهای  3تا  8امتیاز معیار و زیرمعیارها نمایش داده
شده است .سپس بین معیارها مقایسههای زوجی انجام گرفت و
در پایان ،به طور واضح مابین دو معیار یکی را با توجه به مرحله
قبل که دارای اهمیت بیشتر است انتخاب شدهاند.

فتهها
یا 
رتبهبندی مﻌیارها و زيرمﻌیارها

در این مرحله ابتدا معیارها و زیرمعیارهای پژوهش با استفاده از
روش دلفی با توجه به اهمیت هر معیار آنها امتیازبندی شدند.
نحوه رتبهبندی بدینصورت است که اگر تعداد معیارهای اصلی 6
مورد بود باید بر اساس اهمیت معیارها کارشناسان رتبه 1تا 6

جدول .3امتیاز زیرمعیار اجتماعی  -اقتصادی
1A
1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

10A

11A

رتبه

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

4

5

6

8

7

8

8

4

8

6

6

6

6

6

6

7

10

9

4

11

7

7

4

7

9

4

10

4

9

2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A

4

11A

جدول .4امتیاز زیرمعیار معیار مسکن
2B

3B

4B

5B

6B

7B

رتبه

1B

1

1

1

1

1

1

1

5

4

3

5

2

5

4

3

6

2

7

3

4

2

4

5B

3

2

3

6B

2

2

6

1B
2B
3B
4B

2

7B

جدول .5امتیاز زیرمعیار تأسیسات و تجهیزات
1C
1C
2C
3C
4C
5C
6C

2C

3C

4C

5C

6C

رتبه

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5
6
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جدول .6امتیاز زیرمعیار دسترسی
1D
1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

10D

رتبه

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

3

5

6

1

7

7

4

7

7

3

3

3

1

3

3

3

3

5

1

5

5

4

5

5

1

6

6

4

6

6

1

1

1

1

1

8

4

8

8

4

10

10

4

4

2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D

11

10D

جدول .10وزن نهایی زیرمعیار اجتماعی – اقتصادی

جدول .7امتیاز زیرمعیار طبیعی
1E

1E

2E

3E

رتبه

1

1
1

2
1
1

3
1
2

2E
3E

تﻌداد تکرار

رتبه تکرار

وزن

وزن کلی

8
9
8
6
3
6
0
3
0
1
6

9
10
9
7
4
7
1
4
1
2
7

0/15
0/16
0/15
0/11
0/07
0/11
0/02
0/07
0/02
0/03
0/11

0/04
0/05
0/04
0/03
0/02
0/03
0/0
0/02
0/0
0/01
0/03

1A
2A
3A
4A

جدول .8امتیاز زیرمعیار فرهنگی تاریخی
F1
F1

5A

F2

رتبه

6A

1

1

7A
8A
9A

رتبهبندی بر اساس تﻌداد تکرار

در این مرحله بر اساس تعداد تکرار هر زیرمعیار به آن معیار
نمرهای خاص تعلق میگیرد به این صورت که به کمترین تکرار
عدد  1را میدهیم و به ترتیب ،نسبت به دفعات تکرار هر معیار،
اعداد  5 ،4 ،3 ،2و ...را تا آخرین تکرار نمرهگذاری میکنیم .اگر
در این مرحله تعداد تکرار بعضی از معیارها برابر بود میبایست
وزن یکسانی به این معیارها تعلق گیرد .سپس جمع نمرات تمام
معیارها (زیرمعیار) را حساب کرده و نمره هر معیار (زیرمعیار) را به
جمع کل تقسیم کرده تا وزن هر معیار (زیرمعیار) به دست آید و
در نهایت برای مرحله وزن نهایی هر زیرمعیار را باید در وزن
معیار اصلی در گروه خودش ضرب کرده تا وزن نهایی هر
زیرمعیار به دست آید (جدول.)9

اجتماعی اقتصادی
مسکن
تأسیسات شهری
دسترسی
طبیﻌی
فرهنگی -تاريخی

11A

در زیرمعیار اجتماعی و اقتصادی تمایل به ساماندهی ،حس تعلق،
تمایل به نوسازی و تجمیع ،دارای وزن باالتر و عوامل نزاع و
درگیری و وجود حریم فشارقوی  5/13درصد جمعیت با  65/5سال
وزن کمتری نسبت به عوامل دیگر به دست آوردهاند (جدول.)10
جدول .11وزن نهایی زیرمعیار مسکن
1B
2B
3B
4B
5B

جدول .9وزن نهایی معیارهای پژوهش
مﻌیار

10A

تﻌداد

رتبه تکرار

نرمال کردن

5
1
3
1
4
0

6
2
4
2
5
1

0/3
0/1
0/2
0/1
0/25
0/05

6B
7B

تﻌداد تکرار

رتبه تکرار

وزن

وزن کلی

6
2
0
3
4
1
5

7
3
1
4
5
2
6

0/25
0/11
0/04
0/14
0/18
0/07
0/21

0/03
0/01
0/0
0/01
0/02
0/01
0/02

در جدول  ،11معیار مسکن ،موقعیت مکانی مناسب و ریزدانگی
تعداد زیاد طبقات باالترین وزن و شکلگیری شهرک مسکونی
جدید کمترین وزن را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول .12وزن نهایی زیرمعیار تأسیسات و تجهیزات
تﻌداد

وزن

وزن مﻌیار کلی

1C

5

5

1

2C

4

4

0/8

3C

4

4

0/8

4C

3

3

0/6

5C

2

2

0/4

6C

0

1

0/2

وجود حریم فشارقوی باالترین وزن در زیرمعیار تأسیسات و
ریزش گلوالی به دلیل وجود شیب کمترین وزن را در زیرمعیار
تأسیسات و تجهیزات به دست آوردهاند (جدول.)12
جدول .13وزن نهایی ،زیرمعیار دسترسی
تﻌداد تکرار

رتبه تکرار

وزن

وزن کلی

1D

8

9

0/17

0/017

2D

3

4

0/08

0/0075

3D

7

8

0/15

0/0151

4D

4

5

0/09

0/0094

5D

3

4

0/08

0/0075

6D

9

10

0/19

0/0189

7D

2

3

0/06

0/0057

8D

1

2

0/04

0/0038

9D

6

7

0/13

0/0132

10D

0

1

0/02

0/0019

در زیرمعیار فرهنگی و تاریخی بیشترین وزن را نزدیکی به
عناصر تاریخی و فرهنگی و کمترین وزن مربوط به کمتوجهی به
ایجاد نقش گردشگری است(جدول.)13
جدول .14وزن نهایی زیرمعیار ،معیار طبیعی
تﻌداد تکرار
1E
2E

3E

0
2
1

رتبه تکرار

1
3
2

وزن

0/16
0/5
0/33

وزن کلی

0/042
0/125
0/083

بحثونتیجهگیری

برنامهریزی کاربری زمین ،به چگونگی استفاده ،توزیع و حفاظت
اراضی ،اطالق میشود و هسته اصلی برنامهریزی شهری است .در
اواخر دهه  1960به دنبال تغییر مفهوم مدیریت و رواج نظریه
سیستمی ،مبانی برنامهریزی سنتی ،یعنی برنامهریزی متمرکز و
اجرایی ،به کلی تغییر پیدا کرد و برنامهریزی راهبردی و برنامهریزی
سیستمی جانشین آن شد که بر اساس آنها الگوی طرحهای
راهبردی -ساختاری در عرصه برنامهریزی و طراحی شهری به کار

گرفته شد .بر اساس دیدگاه ساختاری -راهبردی ،برنامهریزی
کاربری زمین نوعی فرآیند است که فراتر از وظایف طرحهای
سنتی -تعیین نقشه و جدولهای سرانه کاربری زمین -به اهداف
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نیز نظر دارد .با توجه به
ناکارآمدی و کاهش کارایی بافتهای فرسوده شهری نسبت به
دیگر بافتهای شهر ،برنامهریزی کاربری اراضی در این نواحی،
اهمیتی دوبرابر مییابد .بر این اساس ،در این پژوهش به
برنامهریزی راهبردی کاربری اراضی یکی از محالت قدیمی و کهن
کالنشهر شیراز تدوین مدل تجزیه و تحلیل مثلث سلسله مراتبی
فولر پرداخته شد .در ابتدا با استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از
متخصصین رشته شهرسازی و برنامهریزی شهری برای معیارها و
زیرمعیارهای رتبههایی تعریف و با استفاده از روش فولر وزن نهایی
معیار و زیرمعیارها مشخص گردید.
شش معیار اجتماعی و اقتصادی ،مسکن ،تسهیالت و
تجهیزات ،دسترسی ،طبیعی ،تاریخی و فرهنگی در نظر گرفته شد
که معیار اجتماعی و اقتصادی دارای زیرمعیارهای برخورداری از
سابقه سکونت و حس تعلق تمایل و انگیزه باالی غالب ساکنین
جهت ساماندهی محله ،تمایل زیاد ساکنین به نوسازی و تجمیع،
موافقت ساکنین با نوسازی توسط سرمایهگذار خصوصی ،بافت
اجتماعی محله محور (آشنایی ساکنین با یکدیگر) ،عدم آگاهی و
پیگیری مردم در احقاق حقوق شهروندی ،وجود  13/5درصد
جمعیت باالی  65سال ،سطح درآمدی پایین ساکنین ،نزاع و
درگیری ،کمبود مبلمان شهری و محلهای و نبود مرکز محلهای
منسجم است .برای معیار مسکن زیرمعیارهای :موقعیت مکانی
مناسب از نظر جغرافیای شهری ،درصد باالی مالکیت رسمی
ساکنین ،شکلگیری شهرک مسکونی جدیداالحداث در جنوب
محدوده ،درصد باالی تعداد ساختمانهای دوطبقه کیفیت ابنیه
موجود به نحوی است که درصد زیادی از ساختمانها نیاز به
تعمیر و بازسازی دارند .قرارگیری واحدهای مسکونی در شیب،
ریزدانگی تعداد زیادی از قطعات ،معرفی شدهاند .معیار تأسیسات و
تجهیزات شهری شامل زیرمعیارهای :وجود حریم برق فشارقوی
به عنوان یکی از نقاط قوت جهت کاربری فضای سبز و پارک،
وجود تأسیسات زیر بنایی همچون آب ،برق ،گاز و تلفن ،اتصال
فاضالب شهری در محدوده هفتتنان شمالی ،پایینبودن سطوح
خدماتی :زمین وزشی ،پارک محلهای ،نبود فاضالب و جاریشدن
آبهای سطحی در معابر در محدوده هفتتنان جنوبی و ریزش
گلوالی به دلیل شیب موجود در محدوده است .زیر معیارهای
معیار دسترسی عبارتاند از :بیتوجهی به نوع کاربریهایی که در
محور اصلی مشغول به فعالیتاند ،بیتوجهی به معلولین و
نیازهای آنان ،عدم وجود محور ارتباطی بین دو محله شمالی و
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جنوبی ،کمبود پارکینگ ،تعدد ورودیهای سواره محله و کاهش
امنیت اجتماعی و امنیت ترافیکی ،وجود دوربرگردانهای
غیرضروری در محور ترانزیتی عدم تطابق کالبد محور با عملکرد
تعریف شده برای آن ،حضور دو مدرسه در لبه جاده ترانزیتی و
ایجاد مخاطره برای دانش آموزان و رانندگان ،عبور محور ترانزیتی
اصلی وسایل حمل و نقل سنگین از میان محدوده ،امکان ارتباط
و بازگشایی معابر و مرتبط کردن آنها با معابر اصلی و ایجاد
یکپارچگی در کل محدوده با حذف چند واحد مسکونی.
زیرمعیارهایی که برای معیار طبیعی در نظر گرفته شدهاند ،عبارتند
از :نزدیکی به کوه به عنوان یک پتانسیل قوی در محدوده چه به
لحاظ منظر بصری و چه به لحاظ موقعیت گردشگری ،عدم
رعایت اصل حفظ منظر طبیعی در ارتفاع و تعداد طبقات
ساختمانها ،مشکالت آلودگی زیستمحیطی (عدم توجه به
قراردادن محل جمعآوری زباله)(آلودگی صوتی) برای معیار
فرهنگی -تاریخی ،دو زیرمعیار :نزدیکی به عناصر باارزش
تاریخی و فرهنگی و گردشگری ،کمتوجهی به نقش گردشگری
که محله میتواند ایجاد کند ،تعریف شدهاند .با استفاده از روش
مثلث سلسله مراتبی فولر بیشترین و کمترین وزن در شاخصها
و زیرشاخصها مشخص گردید .بیشترین وزن مربوط به
زیرمعیارهای :تمایل به ساماندهی ،حس تعلق و تمایل به نوسازی
و تجمیع ،موقعیت مکانی مناسب و ریزدانگی تعداد زیاد طبقات
وجود حریم برق فشارقوی باالترین وزن ،عدم تطابق کالبد محور
با عملکرد و بیتوجهی به نوع کاربری آلودگی زیستمحیطی
نزدیکی به عناصر تاریخی و فرهنگی کمتوجهی به ایجاد نقش
گردشگری و کمترین مقدار وزن مربوط به عوامل نزاع و درگیری
و وجود  5/13درصد جمعیت با  65/5سال ،شکلگیری شهرک
مسکونی جدید ،ریزش گلوالی به دلیل وجود شیب ،حذف چند
واحد مسکونی و حضور دو مدرسه در لبه جاده ،نزدیکی به کوه
است .با توجه به نقش اقتصادی ،اجتماعی و گردشگری محله
هفتتنان در کالنشهر شیراز توجه به راهبردهای توسعه کاربری
اراضی امری ملی بوده که توجه ویژه مسئوالن اجرایی شهر را
میطلبد.
راهکارها

با توجه به یافتههای تحقیق راهکارهای زیر برای توجه و بررسی
بیشتر پیشنهاد میگردد:
 برطرف ساختن نشانهها و فرآیندهای فرسودگی وفرسودهسازی و برقراری جریان نوسازی پایدار و طبیعی در
بافت؛
 -تقویت نقش منابع باارزش طبیعی و ایجاد نقاط اتصال
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پیادهراههای سبز بهوسیله پتانسیلها و فرصتهای این
محله؛
 کاهش تأثیرات معبر ترانزیتی بر محدوده مسکونی-گردشگری؛
 توجه کردن به نقش گردشگری منطقه به ویژه در مکانهاییکه به عناصر تاریخی و فرهنگی نزدیکتر است؛
 با توجه به اینکه تمایل به ساماندهی و نوسازی و تجمیع دراین محله وزن باالیی به دست آورده است ،لذا میتوان با
تدوین راهکارهایی زمینه مشارکت ساکنین این محله را
افزایش داد؛
 برای بهبود وضعیت محله بهتراست توجه به ابعاد کالبدی-فیزیکی و نقش مشارکت ساکنان در یک راستا باشد.
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