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 چکیده

 هاای ااا و ب بادبنگیری از ظرفیت زمینبهره افزای شهری که تأکید برتوسعه میان

ای  دارد های مخرببه ب اراضاو ههاوهاستفاده در دربن نواحو سااته شده، سااتمان

ربیو شهری ب پیامدهای مرتبط با آن است. از ایان راهبردی در جهت کنترل پراکنده

کاه باا -افزا در شاهر سابزبار های توسعه میانن پژبهش به سنجش ظرفیترب در ای

پاژبهش حاضار از ن ار ربیکارد،  پردااتاه شاد.-ربیاو رببربساتمشکل پراکنده

های مورد نیاز باا کاربردی است. داده -توسعه ای تحلیلو ب از ن ر ماهیت،-توصیفو

معیاار جهات سانجش  80ای ب اسنادی گاردآبری گردیاد. استفاده از ربش کتابخانه

گیاری از ن ار متخصصاان در ها اب افزا تعیین شد ب با بهارههای توسعه میانظرفیت

بزن ب اب ویاات هاار معیااار  مشااخ   (AHPفراینااد تحلیاال سلمااله مراتبااو  

هاا سازی ب تلفیق  ایهگردید.همچنین از مدل فازی برای تو ید، استانداردسازی، فازی

  استفاده گردید. GISدر محیط 

یه حاشا ونمابت باه ناواح مرکازی ونواحایج پژبهش نشان داد در شهر سبزبار،  نت

هاای دارد. با اینکه نواحو مرکزی، زمین افزایاناز ن ر توسعه م یشتریب یتهابل شهر،

ها ها در دربن بافت موجود ب فاصله کمتر آناا و کمتری دارد اما استقرار این زمین

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 یهابجاود ساااتمانمال دیراری  از جملاه با اراضو سااته شده  ب همچناین ووا

های فرسوده ،  دسترسو بیشتر به ادمات یین در بافتپا یفیتب با ک یمومخرببه، هد

-باوث شده که این نواحو هابلیت بیشتری از ن ر توسعه میاان ب امکانات شهری ب...

درصد ممااحت شاهر   12/11حدبد   افزا نمبت به نواحو حاشیه داشته باشد.در کل،

درصاد  00/08درصاد  مناساب،  81/80افزا کاملا مناساب ،بزبار برای توسعه میانس

در  ین.بنابراباشادودرصد کاملا نامناسب ما 11/1درصد نامناسب ب  81/ 21 متوسط ،

از  گیاریافزا بجود دارد که بهارهیانتوسعه م یبرا وهابل توجه یتشهر سبزبار ظرف

 شهر کمک کند. یندر ا ربیوبه کاهش پراکنده تواندوآن م

 .، سبزبارAHPفازی، منطق ، افزا میانکا بدی شهر، توسعه توسعه  :هاکلیدواژه

 مقدمه. 7

انمانو در سراسر جهان است که بار کیفیات  هاییتفعا شهرنشینو یکو از تأثیرگذارترین 

 اساررال( شاهری یکاو از پیامادهای  وپراکندگ .گذاردوم تأثیرزندگو شهری ب توسعه پایدار 

، 1111ب همکااران، 8 شااوواستناشو از تجمع جمعیت در مراکز شهری  هایودگرگوناصلو 

 یختهبگرجماتهبراو محققان پراکندگو را ناشو از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک ب  .(1ص.

اارج از محدبده ب نواحو کام تاراکم  یهاورصه طرفبهشهری، توسعه ناپیوسته ب گمترش 

زاده،  رهنما ب وباس انددانمته بنقلحملشخصو در  هاییلاتومبملط حومه شهری همراه با ت

اساات ب باار  محیطویمااتز(. پراکناادگو شااهری ریشااه بماایاری از مشااکلات 08، ص.8012

در بیشتر موارد، پراکنادگو باه معناو افازایش  .داردتأثیر منفو ب پایداری شهرها  هایرسااتز

پراکندگو شهری  .عه ممکونو ب تجاری استومومو ب توس هاییرسااتز، بنقلحملهزینه 

 بنقالحملسوات ب بمایاری دیرار از ممااول  زیادممتقیم بر تراکم ترافیک، مصرف  طوربه

مؤثر تأثیرات منفو بر کیفیت هوا ب سلامت ومومو دارد که بر بضعیت انمان  ب گذاردوم تأثیر

، 1 بربنار شاودوممنجار هوا به مشکلات بهداشتو برای ساکنان شهر ب آ ودگو امر این  است.

 .  (1 ، ص.1180

                                           
1. Shao 

2. Brunner 
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که درصد  گیردومصورت  وحا  رب گمترش پراکنده شهرها د یشهر هایزمینرها ماندن 

 واود باه ولات گرانا یازموردنممکن  ینبا درآمد کم ب متوسط، در تأم یهااانوادهاز  یادیز

 یشاهر یداریاناپا وجابم بنابراین این ا روی توسعه کا بدی ؛واجزند ینزم یمته ازحدیشب

 پایش از یشبموجود شهر  هاییتظرفب  هاتوانتمام  یریکارگبهضربرت  ربینازا؛ استشده 

از  ،وافقا صاورتبهشهر  ربیهوبتوسعه ب رشد  یجابه ازم است   ورمننیبد ؛شودوم انینما

ب  ومیدها یبناهاا یکااربر رییامتعادل تاراکم ب تغ شیپر کردن بافت موجود شهر، افزا قیطر

 یشهرهااز  وناش یهاچا شبا توجه به  .افتیشهر دست  داری، به رشد ب توسعه پاکنندهآ وده

محمودزاده ب   تافزاسانیبر توسعه محلات موجود با توسعه م شتریرب به رشد، امربزه تمرکز ب

اومال  اییافتهنتوسعه یندر هر زم بسازساات یبرا افزامیانتوسعه  (.1 ص. ،8022همکاران، 

آن  یجاباه «ینزما یافتباز» ترگمترده واصطلاح کم و. گاهیمتشهر ن یهکه در حاش شودوم

 یبرا ودرمان ،موجود هاییرسااتزاز  یاستفاده اهتصاد باتوسعه  یا رو ین. اشودوماستفاده 

معمو اً  ،افزامیاندر توسعه  مدن ر ونواح (.1188 بربکس ب همکاران،  است یشهر ندگوپراک

 وتوساط دب ات، دسترسا شادهینتأم یشاهر هاییرساااتزاما معمو اً به  ،ندارندبا ا  تیفیک

در  ،یانواع توساعه شاهر ررید ایممکن  نیتأم یبرا ایواراض نیمناسب دارند. استفاده از چن

باه  یترمطلاو  نهیاست، گز یشتریب هایینههزشهر که ممتلزم صرف  وبا توسعه افق مهیمقا

پاسااخو بااه  منز ااهبه افزامیااانتوسااعه  (.1 ، ص.8021یاان ب همکاااران،  آرب ربدوشاامار ماا

مطارح  -استرکود ب بازماندن نواحو مرکزی شهرها از توسعه واملو در  که -یراشهرگرایو پ

، سنجش ظرفیت توسعه در محله، شاهر افزا میانتوسعه   یریکارگبهاب ین گام در راستای  .شد

توساعه  هااییتظرفدر ایان تحقیاق باه سانجش  ربینازا ؛(8020 طبیبیان ب غنو،  ب... است

  .شده استدر شهر سبزبار پردااته افزا میان

ایان  نامناسابافزا در شهر سبزبار به د یل رشد فیزیکاو ضربرت پردااتن به توسعه میان

نشان از کاهش تراکم، رشاد این شهر ا روی توسعه فیزیکو های اایر بوده است. شهر در دهه

بجاود ا راوی  ،کلاام یاک، پیشو گرفتن رشد فضایو از رشد جمعیتاو ب در هوارهوبافقو ب 

تاراکم جمعیتاو  ،افزایش جمعیت شهر سبزبار رغمبهگذشته،  یهادههاسررال شهری است در 

 ، ص.8021 کاهش داشته ب رشد فیزیکو شهر در این مدت زیاد بوده است  حمینو ب هادمو،



 ای                                                  شمارة چهلممجلّة جغرافیا ب توسعة ناحیه                                                         20

 

دب تو  هایزمینباگذاری  تأثیرشهر تحتاین یش مماحت از افزا وتوجهدراور (. بخش 111

 ومادتاًب نیز ا حاق ربستاهای پیرامون به محدبده هانونو شهر صورت گرفته است. این پدیده 

بیناو شاده جامع ب تفصایلو پایش یهاطرحکه در  است زمین ب ممکن هاییاستسناشو از 

 ر سبزبار میازان ااتلااک کااربریهمچنین در شه (.02 ، ص.8021ب همکاران،  یمو رح است

شهر فشرده( در حد متوسط است ب بیشتر ااتلااک کااربری در  هایشاا یکو از  ونوانبه 

 پورمحمدی  شودوممرکز شهر است ب با دبر شدن از محدبده مرکزی از میزان ااتلاک کاسته 

ی از محلات شهری، بمیار کمبنابراین با توجه به تراکم ب ااتلاک کاربری  ؛(8020 ،ب همکاران

بربز مشاکلات  ،گفت این شهر رشد پراکنده دارد.  نتیجه چنین ا روی توسعه فیزیکو توانوم

ب ادمات شهری، افزایش مصارف ساوات ب  هایرسااتز هایینههز، افزایش محیطویمتز

گزیناو طبقااتو ب از باین ومو، مشکلات اجتماوو مانند جادایووم بنقلحملانرژی، افزایش 

 (.02، ص. 8021ب همکاران،  یمو رح های مکانو استد بمترو نرفت

ای شهری که بر افزایش اساتفاده از افزنتوسعه میا ریری ا رویپی توضیحات،این  راساسب

 تاراکم معقاول افازایش هادیمو شاهری ب یهابافتاستفاده شهری، بازآفرینو دبنب هایزمین

ایو شاهری پایادار ب جلاوگیری از ممااول ب به تحقق فرم ب توسعه فضا تواندوم ،داردکید أت

 هاایهابلیتضاربرت دارد کاه باه بررساو  ربینااز ؛مشکلات تبعو پراکنده ربیو کمک کند

باه دنباال  حاضار راین تحقیاقبناب ه شود؛پردااتافزا میاننواحو مختلف شهر از  حاظ توسعه 

سابزبار براسااس بافات کا بادی شاهر  یبنادپهنها راوی  است کاه سؤالپاسخرویو به این 

 چرونه است؟ افزامیانتوسعه  هایشاا 

 تحقیق ۀپیشین. 2

شاهری براسااس  یاههاوهاراضاو  یبنددساته ای باهدر مقا اه (8020  رهنما ب همکااران

ب براسااس  یااوشاهاز ربش تحلیال  اساتفاده  باا هاا آن. پردااتند گذارییهسرماا روهای 

ه بافت اطراف، فاصله از حرم مطهر، کارکرد اهتصادی نوع ما کیت، درآمد سران معیارهایو چون

اراضاو  ،درنهایات. کردناد یبنددساته GISدر را بافت اطراف ب میازان مخااطرات محیطاو 

به سه گاربه  اصوصاو،  وماومو ب   گذارییهسرماشهر مشهد براساس انواع ا روی  یاههوه
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مماتعد توساعه  یهاهپهنا یو( شناساا8020  ونمترن ب هدس .شدنداصوصو تقمیم -ومومو

را هدف تحقیاق اصفهان(  کی: منطقه ی نمونه مورد شهرهاناکارآمد مراکز  ودر نواحافزا میان

 8منطقاه  یاز بخش مرکز وب هممت وجنوب ،وشره یهابخش ،نشان داد جی. نتادادنداود هرار 

تند، هما میب شااهزاده اباراه وب، الجا، صاآبادوباساصفهان که شامل محلات در  کوشک، 

بااه  و( در پژبهشاا8021ب همکاااران   انیاانور را دارنااد. افزامیااانممااتعد توسااعه  یهاپهنااه

 مطا عاه  یشاهر وناواح وبارش ورضا یهاپهناهدر  افزامیانتوسعه  یراهبردها بندییتاب و

 ،بافات وژگایب ، تاراکم یارهاایمع، نشاان داد جیشهر مشهد( پردااتند. نتاا 1: منطقه یمورد

کمب  وبرش ورض یبندپهنه یارهایمع نیبزن را ب نیشتریب هایکاربریاز فاصله ب  ودسترس

کااهش  ب،یاترتباه یهماته شاهر یبارا افزامیانتوسعه  یراهبردها ینترمهم نیهمچن .کردند

در هطعاات کام  نیشدت استفاده از زم شیب افزا ومشارکت مردم تیتقو، تیفعا  یناسازگار

( در پژبهشااو بااه ساانجش 8022  ب همکااارانمحمااودزاده  شااد. یوارتفاااع محااور شناسااا

پردااتناد. در شاهر اربمیاه  فاازی یرهمتغبا استفاده از تحلیل چنادافزا میانتوسعه  هاییتظرف

دارای ظرفیت نامناساب بارای توساعه  درصد( 18/22بیشتر اراضو این شهر   ،نتایج نشان داد

به سمت مرکز ب نواحو جنوبو با حرکت از شمال شهر  نیز . از ن ر ا روی فضایوستافزامیان

 اسادی ب پورمحمادی. شاودومکاساته  افزا میانمناسب برای توسعه  هایزمینشهر از میزان 

سارزندگو شاهری در بافات بار افزا میاانراهبرد توساعه  تأثیربه بررسو  یامقا هدر  (8022 

ر با افزامیاانتوسعه  مثبت تأثیر ییدکنندهتأاین پژبهش  هاییافته. پردااتندفرسوده شهر زنجان 

 است.  شدهمحدبده مطا عهدر  واجتماو یتب مطلوب وسرزندگ یارتقا

پردااتاه شاده افزا میاانزیادی به بحاث توساعه  مطا عاتهای اارجو نیز در در پژبهش

 شهری هاییرسااتز( به بررسو کفایت ظرفیت 8221  8فا کونر ب فرانک ،برای نمونه؛ است

. دناپرداات در ابر انادا افزامیانتوسعه  برای  (اضلا  ب دفع پمماند، آ  ب فهاجاده مدارس، 

موجاود  هایساایتفرض ظرفیت کافو  ظرفیات کاافو بارای گنجانادن در  داد،نتایج نشان 

معتبار  کاملااً دربنو( فقط برای تأمین آ ، انتقال آ ، تصفیه فاضلا  ب دفع مواد زاواد جاماد

ناامعتبر اسات ب بارای  کاملااًارس ابتدایو ایان فارض شریانو ب مد یهاجادهبرای  اما ،است

                                           
1. Falconer & Frank  

https://www.semanticscholar.org/author/M.-K.-Falconer/14045404
https://www.semanticscholar.org/author/M.-K.-Falconer/14045404
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( در 1110  8اشاتاینکر ها فقاط تاحادی معتبار اسات.فاضلا ، مدارس راهنمایو ب دبیرساتان

کاه میازان  رسایدباه ایان نتیجاه  «صرفهبهمقربنب ممکن  افزامیانتوسعه »پژبهشو با ونوان 

بجود دارد که شهرهای باا  یواهدشست ب هاحومهتوسعه ممکونو در شهرها بمیار بیشتر از 

. انادیبانگرسطوح با اتری از توسعه انبوه، ساات جدید ممکن نمبت به حومه اود دست به 

زیادی بین دستیابو به دب هادف  یهاتنشنیمت،  چشمریر هایمتهمیانرین ااتلاف  کهازآنجا

ر پاژبهش ااود باا ( د1111  1 وما چوسک از شهر بجود دارد. ترارزانتوسعه انبوه ب ممکن 

ب میانرین  داربزنبا ربیکرد فازی با استفاده از ربش ترکیب اطو  یبنددرجهمیانرین »ونوان 

ب  یلاوبا راهبردهای توساعه آتاو شاهر را تعیاین کردناد.« بزنو در مکزیکوسیتو یبنددرجه

اساب تن یالب تحل یاهتجز یبارا GISبر  ومبتنفازی   یارهچندمع یابوارزبه ( 1181  0کانلمک

باه ایان  یزیربرناماهب شواهد اهتصااد ب  اندازهاچشم، افزامیانتوسعه ین پردااتند. زم یکاربر

درمورد پتانمیل ب اثارات پیشارفت توساعه  گمتردهی هابحثرغم بهکه  کندومموضوع اشاره 

ر د ایار،بوده است یاا  مؤثرتبلیغاتو آن  هاییاستس، شواهد تجربو درمورد اینکه آیا افزامیان

مواناع اساتفاده از »( در پژبهشاو باا وناوان 1181  0ترنس فااریس حال حاضر بجود ندارد.

 متحده یا اتاشهر اصلو مرکزی  11با بررسو  «برای دستیابو به رشد هوشمند افزامیانتوسعه 

زیربنایو، اهداف اجتماوو شهری  هایینههزشامل را افزا موانع وملو برای توسعه میان، مریکاآ

 تاو ب اصوصاو، دب یهامشارکت، پیچیدگو سازندگانن ارتو، مشکل یافتن  هایستیاسب 

  .داندومسیاسو  هاییتمحدبدنفعان ب ذی هاییریدرگمقابمت ساکنان محلو ب 

تناسب اراضو بارای  هایشاا کاربرد »( در پژبهشو با ونوان 1188  ب همکاران 1پارک

باه مقایماه شااا   RSب GISبا استفاده از  «ه جنوبوب مقایمه رشد شهری در کر بینویشپ

 یونرگرسا یهااربشمناسب بودن زمین برای توساعه شاهری پردااتناد. در ایان تحقیاق از 

که هار  شدمراتبو برای بررسو اراضو مناسب توسعه شهری استفاده یند سلملها جمتیک ب فر

                                           
1. Steinacker 

2. Malczewski 

3. Wiley & McConnell 

4. Terrence Farris 

5. Park 
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( در 1180  8وب  ا یاب دب ربش، اربجو مشابهو برای شاا  تناسب اراضو اراواه دادناد.

 جیپردااتناد. نتاا وممکن محلا متیدر هافزا میانتوسعه  وناگهان یراتتأث به بررسو وپژبهش

اثار همچناین دارد.  وممکن محل متیه بر یداریمثبت ب پا یراتتأث افزامیانتوسعه ، نشان داد

 توانادوم زیان واست. اثر انبماط شتریب شدهسااتهمنفرد  هایسایتبر  افزامیانتوسعه  وانبماط

( در 1182  1ب  ارسان میک منجر شود. سازانممکن یلهبسبه دیجد یهااانه متیه شیبه افزا

 ابر انادبدر  واجتمااو یداریاپابار  دیاجد یشاهر یافزاانیتوسعه م ثیرأت به بررسو یامقا ه

را  وتمااواج یداریا زبمااً پا نوشهرگرایو داد،نشان  افزا میاندرمورد توسعه  هایافتهپردااتند. 

 یلهبساابه اتیااح دیاااصااول اغلااب درمااورد ابتکااارات تجد نیااا اگرچااه ؛کناادونم نیتضاام

ب  0آهاونییمو شاده اسات. بیابا هدف گماترش درآماد ب مناافع ترک ووموم یگذارهیسرما

موجاود در  یهااآپارتمانبار هیمات  افزامیاانتوساعه  تاأثیر( در پژبهشو به 1181  همکاران

بار هیمات  افزامیاانمثبات توساعه  تاأثیر هفرضی ،نتایجبراساس ند. محلات شهر فنلاند پرداات

 درااور توجاهمنفاو  یراتتاأث دهندهنشاناز مطا عات  کدامیچهاما  نشد، ییدتأمماکن موجود 

 نیمت.

ب  افازامیاان( در پژبهشو به حل تضاد باین ربیکارد توساعه 1118  0ایچورنا ب همکاران 

ند. از ن ر آنان تضادی آشکار بین سیاست آ مان پرداات اهلیمو در شهرهای سازگاری تغییرات

مطا عاه ماوردی  ششلیمو بجود دارد. در این مقا ه زا ب جلوگیری از تغییرات اهدربنتوسعه 

 یارتقاا یکاه بارا کندوم یوشناسارا  وحکمران یدیمطا عه سه جنبه کل یناانجام شده است. 

 یجاه، نتیمطا عاات ماورداین متقابل. براساس  اثر ابزار، سازمان ب اند:یمشترک ضربر یاجرا

 یابودساتشامل هر سه حاوزه هابال یکرارچه یتحاکم یقموفق تنها از طر یکه اجرا گرفته شد

باا شهر اتاابا هوشمند را در  رشدکه اجرای پرداات های موجود أ( به ال1118  1کیرر است.

طارح  یبرا یهسند اب  یتوامح یلب تحل یهتجز یقاز طر پژبهش ینا مشکل مواجه کرده است.

 وکند که شهر اتابا اصاول رشاد هوشامند را در برناماه رساموشهر، استد ال م یدجد ورسم

                                           
1. Ooi & Lee 

2. Kim & Larsen 

3. Ahvenniemi 

4. Eichhorna 

5. Kipper 
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را  وفرهنر-وب اجتماو یاهتصاد یاسو،س ی،اود گنجانده است، اما همچنان موانع نهاد یدجد

 رشاد یاانکارکناان شاهر ب حام گاذاران،یاساتمهم اسات کاه ساواهد کرد.  در اجرا تجربه

مواناع را در  یانداران جامعاه، اسهام ینب همچن ایا توفدرال ب  یهاهوشمند با تعامل با دب ت

 ( مطا عه1111  8محمدی حمیدی ب فرست ب برطرف کنند. یوشناسا ،یزیربرنامه ینداطول فر

برای مواجهه با حل او   را به ونوان یک راه افزا میانتوسعه  راهبردسازی سنجو پیادهامکان

. دادندربیو شهری ب محاف ت از نواحو پیرامون شهر اردبیل هدف پژبهش اود هرار راکندهپ

افزای شهر اردبیال بررسو ظرفیت توسعه میان برای GISای ب ها از پردازش تصابیر ماهواهآن

هکتاار از اراضاو حوماه  212، 1111تاا  1111بین سال هاای  داد،استفاده کردند. نتایج نشان 

نشان   CA-Markov هایبینوپیشهمچنین  .ل گمترش شهری از بین رفته استد یشهری به

توساعه  یشاهر بارا وداال یتظرف یابوارز .از بین اواهد رفت 1101هکتار تا سال  011 ،داد

ب  یاساتراتژ یاناز ا یتحما یداال شهر برا وهکتار از اراض 222از  یشب، نشان داد افزامیان

مطا عاه طارح  یات،درنها مناسب است. یندهدر دهه آ یوسعه شهرت یبرا یازموردن ینزم ینمأت

درماورد  وانداز مناسابچشم، نشان داد شود،واومال م یرانا یتمام شهرها یجامع شهر که برا

اساتفاده از باه ساو این امار بجود ندارد که  یندهآ یتوسعه شهر یدر دسترس برا ینزم یزانم

  . شودوممنجر  نیراا یدر شهرها یب گمترش شهر یشهر ینزم

 تحقیق یشناسروش. 3

 ها و روش تحقیق داده. 7. 3

ای کاربردی ب باه  حااظ ربش، توصایفو این تحقیق از ن ر ماهیت جزب تحقیقات توسعه

ب  هااا ب..( مقا ات،کتااا ایکتابخانااه هااایاز طریااق ربش هااای اب یااه داده تحلیلااو اساات.

در این است.دست آمده هب ب...( رداری سبزبارب شه طرح جامعشناسو، های زمیننقشه اسنادی

بارای سانجش اهمیات ب  ،افازا نجو توسعه میانسپژبهش پس از شناسایو معیارهای ظرفیت

در ها ب فرایند تحلیل سلماله  ان حوزه مطا عات شهرینفر از کارشناس 81از ن ر  ها، آنبزن 

                                           
1. Fürst 
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از ربش فازی بارای سرس  . شدتحلیل  Expert Choiceافزار ب در نرماستفاده  AHPمراتبو 

 در شهر سبزبار استفاده شد. افزا میانتوسعه  هاییتظرفسنجش  یسازمدل

چنادمعیاره هارار  گیرییمتصام یهامادل دساتهاست که در  ویهامدلمدل فازی ازجمله 

در منطق فازی، میازان وضاویت یاک ونصار در یاک مجموواه، باا . (8022 اکبری،  گیردوم

 درجاه. شاودوم وضویت کامل( تا صفر   ودم وضویت کامل( تعریاف  یک بازهمقداری در 

اطاو،  صاورتبه توانادومکه شکل تاابع  شودومبا یک تابع وضویت بیان  معمو اًوضویت 

در هار نقشاه فااکتور  هایکملپفازی به هریک از  در مدل ، پیوسته یا ناپیوسته باشد.یراطوغ

که بیانرر میزان مناسب بودن محل پیکمال از  شودوممقداری بین صفر تا یک ااتصاص داده 

کاه  کاردتهیاه  یاگونهبهفاکتور را  نقشه توانوم. استدیدگاه معیار مربوک برای هدف مدن ر 

باشاد. پاس از  فاکتورهایر امقدار هر پیکمل شامل اهمیت نمبو فاکتور مربوک در مقایمه با س

را باه کماک  هااآن، مقادیر وضویت موجود در مربوک به هریک از فاکتورها یهانقشهتشکیل 

بارای تلفیاق  تاوانوم. پانج وملرار فاازی کاه شاوندوموملررهای فازی با یکدیرر ترکیب 

، وملرار یفاازشامل وملرر اشتراک فاازی، وملرار اجتمااع  ،فاکتور سودمند باشد یهانقشه

 ، ص.8012ن، فار ب همکاار بهشاتو ی گاماستضر  فازی، وملرر جمع فازی ب وملرر فاز

اساتفاده شاده اسات. همچناین  هانقشهبرای تلفیق  2/1(. در این تحقیق از وملرر گامای 111

 است.  به کار رفته Smallب   Largeتوابع  افزامیانبرای استانداردسازی معیارهای توسعه 

 موردمطالعه ۀمحدودمعرفی  .2. 3

 01درجاه ب  12دهیقاه تاا  01درجاه ب  12جغرافیاایو  یهاطولشهر سبزبار در محدبده 

 فاصل حددرجه هرار دارد. دشت سبزبار در  02درجه  تا  01دهیقه شرهو ب ورض جغرافیایو 

است. شیب غا اب ب وماومو  شده باهعجغتای در شمال ب کوه میش در جنو   کوهرشتهدب 

اصلو ب فروو در شامال  یهاگملدرصد است. یک متوسط  طوربهشهر از شمال به جنو  ب 

 ب شمال غربو شهر به همراه رسوبات سمت نئوژن ب ساازندهای کاواترنری در شامال شاهر

 دهاادومهاارار   اارزهینزم شااهرک توحیااد( توسااعه فعلااو ب آتااو شااهر را درمعاارض اطاار 

ب  یلومترمرباعک 1/02(. مماحت این شهر در حدبد 81 ، ص.8020مقدم ب همکاران،  سلمانو

 مرکاز  هزار نفر اسات 100حدبد  8021ممکن  جمعیت آن طبق سرشماری ومومو نفوس ب
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 ونوانباه(. موهعیت چهارراهو مناسب ب سابقه دیرینه سابزبار جایرااه آن را 8021آمار ایران، 

 ؛تثبیات کارده اسات یامنطقاهب  اییاهناحومده شهری ب مرکاز مباد اات  یهاکانونیکو از 

ومده ب پایاه اهتصاادی  هاییتا فع صورتبهکنون تجارت ب بازرگانو از گذشته تا کهیطوربه

 (.02 ، ص.8021 رحیمو ب همکاران،  شهر درآمده است

این شهر دب ناوع توساعه  نفر در هکتار است. 1/11 یباًتقرتراکم نااا   جمعیتو سبزبار 

ب باه پیراماون  شاودمو آغاازیکو توسعه فیزیکو متصل که از همته اصلو شهر  دارد:فیزیکو 

کیلومتری شمال این  1که شهرک توحید در فاصله است توسعه منفصل  ب دیرری یابدومادامه 

 شهر است.  

 

 
 موردمطالعهنقشه منطقه  .7شکل 

 8011، ترسیم نرارندگانمأاذ: 
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 تحقیق مبانی نظری. 4

با مماولو ن یر تمرکز، ازدحاام  یافتهتوسعهدر ابایل هرن بیمتم، شهرهای بزرگ کشورهای 

 ودشاتپهنچون شاهر  هایویدها هاآنه با هرب شدند که در مواجهربب محیطویمتزب آ ودگو 

حل  هاآن  وکوربوزیه( اراوه شد که موضوع اصلو   هابارد( ب شهر دراشان  رایت(، باغشهر

 ،شاودوممشاکل مطارح  ونوانبهآنچه در نیمه دبم هرن بیمتم  ، اماممئله تراکم در شهرها بود

ناات اتومبیال اسات کاه گماترده از امکا یاریگبهرهم باا تراککم یهاحومه یختهگم جامرشد 

مشاکلات  شادنوجهانب کارده بندی شهرسازی مدرنیماتو نیاز آن را تشادید مقررات منطقه

آن افزبده است. این ا روی جدید از توسعه شهری به پراکنش  هاییچیدگوپبر  محیطویمتز

از رشاد شاهر ب ماادر  یووا ر یپراکنش شهر (.12 ، ص.8010 هربانو،  شهری معربف است

ب محربم در  رهاشده یدتوسعه جد یل،به اتومب وبابمتر ،کمتراکم  کنندهمنعکسکه است شهر 

، توساعه هاایکاربر یزیکاوف یناوگزیوبازرگ، جادا یااانوارتک وممکون یباحدها یهحاش

 وگمترده ب توساعه بادبن فشاردگ ی، توسعه تجارینزم یدشهر با مصرف رب به تزا یرامونوپ

 نقاد ،داشت که د یل پیامدهایورشد پراکنده به (.2-0  .، ص8020ب همکاران،  واست  هربان

، تخریاب یامنطقاهاشاره کرد: کاهش فضای بااز  توانومبه این موارد  پیامدها ازجملهشد که 

زیماتو، کااهش ابعااد  یهاگوناهانرژی، کااهش تناوع  ربیهوبکشابرزی، مصرف  هایزمین

، افزایش احتمال سیلا ، از بین رفتن پوشش گیاهو ب اشاک شادن ندازهااچشمزیباشنااتو 

نقدها از طرف حامیان نوشهرگرایو ب رشد هوشمند  (.821 ، ص.8020 هربانو،  جویبارها ب...

اساتفاده از  یقاز طر رشد پیرامونومحدبد کردن اثرات بر  ،طرفداران رشد هوشمندمطرح شد. 

دنباال هبا رشد هوشمند یانحام (.20 ، ص.1118 کیرر،  نندککید موأتمناسب توسعه  یا روها

 ایشدهیزیربرنامهبه رشد  یازبر ن هاآن .کم همتند تراکمتوسعه پراکنده با  وفعل یا روها ییرتغ

 هایوپربژه ینچن یراز ؛به آن متمرکز کند یکب نزد وفعل محلاتکه توسعه را در  کنندمو تأکید

 .دهندمو یشرا افزا وفعل هایمحلهدر  گذاریسرمایهب  برندمو موجود بهره هایزیرسااتاز 

 محلااتباهع در  بیشتربهتر ب با تراکم  ریزیبرنامهاست که توسعه با  ینارشد هوشمند حث ب

شاده مانناد درک یایمزا یناز ا یاری. بمبه رفع مشکلات بینجامد مؤثر طوربه تواندموموجود، 

کاه شاامل معمااران،  نوشاهرگرایاندارناد.  ایمنطقاه یراتأثهاوا، تا وکاهش ازدحام ب آ ودگ
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از  یاتدر حما هاایتمز یناز هما یاریبر بما ،شوندودهندگان مب توسعه یشهر یزانربرنامه

موضاوع دارناد کاه  یانبه ا ایبیژهتوجه  هاآن ین،. ولابه بر اکنندوم تأکید افزا میان یتوسعه

 یاب اح یجادپرجنب ب جوش را ا ومحلات تواندموده شواو  طراح یافزایانچرونه توسعه م

ی شهری جز  کلیادی رشاد افزامیانبنابراین توسعه ؛ (1 ، ص.1181 ،8یلوکانل ب با مک کند

مااومو ب کنرااره نوشااهرگرایو، بازساااات سیاساات و (.18:8022 رحیمااو،  هوشاامند اساات

در دربن منااطق  هاشهرکاز احیای مراکز شهری موجود ب  ،حمایت من وربهتوسعه  هاییوهش

ربیکاارد (. 11 ، ص.8020، همکاااران صاارافو ب  کناادموحمایاات  شااهریکلانمنمااجم 

ب  ابوا فضالو  رباانو ایحومهپاسخو به مدرنیمم ب اثرات منفو توسعه  ونوانبهنوشهرگرایو 

فشرده ب دبر شدن از توسعه  یمجدد در شهرها گذاریسرمایهشامل ( 1 ، ص.8021همکاران، 

 یالکاه باه اتومبکناد را دنباال مو وساات مجدد اجتماوات محل یونده است. نوشهرگراپراک

 تنهاناه یمونرارش باه محلاات هاددر نوشاهرگرایو،  (.2 ، ص.1180، 1 دنیلاز یمتبابمته ن

شاد مو وتلقا ومحلا یهسرما ونوانبهاز آن  فراتربلکه  ،گذشته یخفرهنگ ب تار یادگار ونوانبه

ب  یاتهابلو دارای نررش منااطق ینساکنان را برآبرده کند. ا یندهحال ب آ یازهاین تواندموکه 

 یژگاوب یدارا یاا یبارداربهرهتوان  با یربا هایزمین، هایرسااتزاز ن ر دسترسو به  یلپتانم

باشد. با توجه به  یدارتوسعه پا سازینهزم تواندوکه م دهدموهرار  مدن ررا مجدد  شدنواستفاده

ی افزا میاانتوساعه مجادد  هاایطرح  یمجادد شاهر یافزامیانتوسعه ع، نررش موضو ینا

 ص. ،1181  ی،ب صامد یان رضاو شاکل گرفات 8221از سال  وغرب ی( در کشورهاشهری

811).   

اساتفاده در منااطق کام یاا وهطعات ااا در توسعه  یندافروبارت است از افزا میانتوسعه 

توساعه  (.0 ، ص.1118، 0گوستافماون  انادیافتاهسعه تو یادیموجود که هبلاً تا حد ز یشهر

ایان در میان ناواحو شاهری اسات.  استفادهدبنباا و ب  هایزمینی شهری، توسعه افزامیان

جدید ب امکانات  هایفربشراهکار جدید،  هایمکانجدید،  هایاانهبه معنو سااتن  ربیکرد

                                           
1. McConnell 

2. Daniels 

3. Gustafson 
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داشاته  واناواو توانادمواین توساعه ب تمهیلات دیرر در میان یا محدبده موجود شهر است. 

باا  هایومحدبدهدر هطعات اا و ب ایجاد کارکردهای جدید برای  سازیسااتمان ،یکو :باشد

صنعتو هدیمو( ب دیرری، احیاا ب توساعه  هایسایت مانند هطعات پارکینگ یا  وملکرد پایین

 (.40 ، ص.2080، باه نقال از پورموساوی ب همکااران 1111، 8ربثموجاود   هایسااتمان

را محصور کارده  هاآنکه کاربری شهری  افتدوماتفاق  هایوینزم( در افزامیان  زادربنتوسعه 

تشاکیل دهناد. توساعه دربناو  شادهسااته هایزمینآن را  یها بهدرصد  01باشد یا حداهل 

 هربانو،  افتدومب جاده اتفاق  آ دارای تمهیلات ومومو مانند فاضلا ،  هایزمیندر  معمو اً

بایااد از  زادربن. در توسااعه (1110ب همکاااران،  1ونماالبااه نقاال از بی، 821 ، ص.8020

مخربباه،  هایساااتمانااا و،  هاایزمیندربنو محلات ب نواحو موجود  مثل  هاییتظرف

 ،ب ایان نقطاه کردممکن ب ادمات استفاده  ینتأم برایب با کاربری ناکارآمد(  یاههوهاراضو 

اطاراف ب  هاایزمینبه  یاندازدستدر حال  پیوستهاست که  ایحومهپراکنده ب  مقابل توسعه

 یبساازهاساات بارایطبیعاو ب...(  یاندازهاچشمکشابرزی، مراتع،  هایزمین  حاشیه شهر

 شهری است. 

  

 
  شهر خالی یهابافت پرکردن به نیاز و درونی  توسعه. 2 شکل

 2 .ص ،8028 پریزادی،: أاذم

 

                                           
1  . Roth 

2. Wilson 
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-استفاده مجدد از زماین .1های اا و، پرکردن زمین. 8توان با مو را افزامیانوسعه راهبرد ت

های جدیاد های موجود برای استفادهها ب زمینسااتمان تغییر کاربری .0ده یا نشهای استفاده

 رب؛ ازایانمحدبد کردن گمترش کاربری اراضو شاهری اسات ،هدف مهم پایداری. دانجام دا

 ،1111اب ین استراتژی است که مدن ر است  محمدی حمیادی ب همکااران،   افزامیان توسعه

 : را برای توسعه شهری به همراه داشته باشدتواند مزایای زیر موافزا میانتوسعه  .(1. ص

 مخاتلط ایجااد  هاایکاربریرا باا  زیادیزیرا تراکم نمبتاً  ؛فشردگو فرم شهری افزایش

 ؛کندمو

 گذارییهسرما ربی،یادهپ یقتشو ی،شهر بندیطرحب  وومومبنقل حمل یوکارا یشافزا 

یناه کاه باه پرهز یادجد هاییرسااتبه ز یازن کاهش دادنموجود ب  هاییرسااتبر ز

ب تعلاق فاراهم  یتب احماس امن وتعامل اجتماو یبرا را یوهافرصتدنبال اود ایجاد 

 ؛کندوم

 ؛حفظ ب بازیابو تدابم فضایو مناظر ایابانو  

  ب نیازهای موجود جامعاه را باا افازایش ورضاه  هابیژگوسازگار که  هایکاربریاراوه

 ؛کندموانواع ممکن ب بهبود کیفیت موجودی سااتمان ب احیای مراکز شهر تکمیل 

  حاالیندرواهتصاادی ب بافات اجتمااوو ب  گذاریسارمایه، محیطوزیمتمنابع حفظ 

 ؛(012 ، ص.1180، 8 ا و ب اتواب متربکه  ایحاشیهمناطق بازیابو 

  ؛مرکز شهر ب محلات هدیمو احیای  

 ؛میان سکونت ب مشاغلدل ایجاد تعا  

 ؛شهریراکندگو کاهش پ 

 ؛(00 ، ص.8028 پورمحمدی ب همکاران،  ربیپیادههابلیت  شافزای  

 ؛فشارهای توسعه در مناطق سبز کاهش  

  ؛آنافزایش پایه ما یاتو از طریق ایجاد ارزش در ملک یا اواده ارزش 

  ؛نامناسب یا اراضو رهاشده هایکاربریتخصی  کاربری مناسب ب کارآمد به  

                                           
1. Aly&Attwa 
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  812 ، ص.1181 رضویان ب صمدی،  ب امکانات موجود هازیرسااتاستفاده بهینه از.) 

 های تحقیقیافته. 5

 افزامیانتوسعه  من وربهسبزبار  شهر اراضو سنجو ظرفیتمعیار برای  80 ،در این پژبهش

، فاصاله از هاازمینبایر، ممااحت هطعاه اا و ب اراضو رفته شد. این معیارها شامل ن ر گدر 

کیفیت ب آموزشو، درمانو ب فضای سبز،  هایکاربری، فاصله از معابر اصلوفاصله از ، هاممیل

ولات .است نوع سازهب  ای، اراضو مخرببه، اراضو ههوههدمت ابنیه، تعداد طبقات سااتمانو 

اراضاو ظرفیات گیاری از بهره بر  افزامیانراهبرد توسعه که  رها از آن ربستمعیاانتخا  این 

هاای باا کیفیات ساااتمان ، اراضو دارایاا و ب بایر ب اراضو ناکارآمد  مثل اراضو مخرببه

( به امکانات ب ادمات شاهری دسترساو ایاضو ههوهار، مماحتهطعات ریزدانه ب کم ،پایین

کاربری آموزشو، درماانو ب فضاای سابز  ،امکانات ب ادمات شهری . از بین، تاکید دارددارند

هایو که نیاز ربزمره ب هفترو مردم هماتند ب از ساوی یعنو آن دسته از کاربری ؛مدن ر است

هاا دارد ب بایاد توساط بخاش گاذاری در آنسارمایه بهدیرر بخش اصوصو رغبت کمتری 

د یل سودآبری هماواره مورداساتقبال ی بههایو مثل تجارکاربریمین شود. أومومو یا دب تو ت

هاای بناابراین در بخاش ؛مین آن مشاکل کمتاری بجاود داردأبخش اصوصو است ب در تا

مین آن أاما ادمات درمانو، آموزشو ب فضای سبز تا شود،مومختلف شهر این کاربری توزیع 

میل در دربن شاهر با توجه به اینکه شهر سبزبار دارای مدشوارتر است ب توزیع آن نابرابرتر. 

بسازها مد ن ر ب سااتونوان یک معیار برای ایمنو بیشتر توسعه فاصله از ممیل نیز به ،است

 است. اراوه شده 8در جدبل  شدهمعیارهای مطا عه همههرار گرفت. شرح 

 Expertافازارکاه در محایط نرم  AHPگیری چنادمعیارهیمتصامبا توجه به نتایج مادل  

Choice  بر ایان  ؛است هابل مشاهده 0دهو به معیارها در شکل نتیجه بزن است،  انجام شده

ب پس از آن اراضو مخرببه ب دبری از ممایل  شدهبه سااته اراضو بایر نزدیکو معیار ،اساس

های آموزشو، فضای سابز ب که دسترسو به کاربریودرحا  ؛اندکردهرا کمب  هابزنبیشترین 

 (.0 شکل   ر کارشناسان داشته استدرمانو کمترین اهمیت را از ن

 
 



 ای                                                  شمارة چهلممجلّة جغرافیا ب توسعة ناحیه                                                         11

 
 

 
 شدهوزن معیارهای مطالعه. 3شکل 

 8011 های پژبهش،مأاذ: یافته

 

در  ها ایاهابتدا تمامو  نشان داده شده است. 8نحوه استانداردسازی این معیارها در جدبل 

  Fuzzy Membershipاده از افزبنه سرس با استفب شد  استانداردسازی GIS افزارنرممحیط 

 اهدام شد.  ها ایهدن استفاده از توابع فازی به فازی کرب 

 
 ی شهر سبزوارافزامیاناستانداردسازی معیارهای توسعه . 7جدول 

 8011، نرارندگانمأاذ: 

 معیار
تحقیقاتی که از این معیارها 

 انداستفاده کرده

نوع تابع 

 فازی
 شرح

زمین اا و 

 ب بایر 

، (8011  منوچهری

 ب (8020  طبیبیان

 (1181  رضویان

small 

شده معیار فاصله اراضو اا و به اراضو سااته، حاضر  در تحقیق

 یهامحدبده فاصله کمتری باکه اا و  واراضمدن ر است. 

 یلپتانمب دربن بافت سااته شده هرار دارند،  دارندشده سااته

 دارند. افزا میانتوسعه  یبرا یشتریب

مماحت 

هطعه 

 ها زمین

(، 8020  پوراحمد

، (8022  ملکشاهو

 ب (1181  رضویان
Small 

از  یکو( یزدانرو ر ترکوچک هایینهطعه زمه کازآنجا

 ،شوندوبافت فرسوده ب ناکارآمد محمو  م یهاشاا 

افزا میانتوسعه  یبرا یتاب و ،ترهای دارای هطعات کوچکمحدبده
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 معیار
تحقیقاتی که از این معیارها 

 انداستفاده کرده

نوع تابع 

 فازی
 شرح

 .دارند (8011  منوچهری

 Large (8022  محمودزاده هدمت بنا
تر، ظرفیت بیشتری برای های هدیموهای دارای سااتمانپهنه

 افزا دارند.توسعه میان

 کیفیت بنا 

 رضویان (،8020  طبیبیان

 محمودزاده (،1181 

 منوچهریب ( 8022 

 8011) 

Small هرار دارند افزایانتوسعه م در اب ویت تریینپا یفیتبا ک یبناها.  

اراضو 

 مخرببه 
 large (8020  یبیانطب

 افزا میانپتانمیل توسعه  ،هرچه دسترسو به این اراضو بیشتر باشد

 بیشتر است. 

اراضو 

 ایههوه

 بنو هاشمو ب همکاران

 ب (8021 

 (8020  طبیبیان
small 

 صنعتو، کارگاهو، انبار( کاربری ممکونو  ایازآنجاکه اراضو ههوه

ها پتانمیل های نزدیک به آناراضو ب زمین این ،ناسازگار همتند

توانند با تغییر کاربری چون مو ؛دارند افزامیانبیشتری برای توسعه 

 های سازگار ب موردنیاز  شهری تبدیل شوند.  به کاربری

تعداد 

 طبقات 

، (8020پوراحمد  

، (8020  طبیبیان

 (8022  ملکشاهو

 (8011  منوچهریب 

Small 
 یشترب یتاستفاده کمتر از فضا ب ظرف یانررتر بتعداد طبقات کم

 .ستافزامیانتوسعه  یبرا

 سازه

  اسکلت(
 small (8020  پوراحمد

در اب ویت  کم مقابمتهای بدبن سازه یا با سازههای سااتمان

 د.نافزا هرار دارتوسعه میان

فاصله از 

 معابر اصلو  

(، 8020  نمترن ب هدسو

 ب (8022  محمودزاده

 (8022  هوملکشا
small 

پتانمیل  ،هایو که فاصله کمتری با معابر اصلو دارندمحدبده

 بیشتری دارند. 

دسترسو 

به کاربری 

 آموزشو

ب  (1182  وابدینو

 (8022  حمودزادهم
small 

 فاصلهکه تر همتند مناسبهایو زمیندسترسو براساس فاصله: 

 دارند.  ا این کاربریکمتری ب

دسترسو 

به کاربری 

 مانودر

 small (1182  وابدینو
کمتری با این  فاصله زمینهایو که براساس فاصله:  ودسترس

 دارند مناسبترند. کاربری

دسترسو 

به فضای 

(، 1182  وابدینو

 ب (8022  محمودزاده
small 

 فاصله که تر همتند مناسبهایو نزمیبر اساس فاصله:  ودسترس

 .مناسبترند ددارن هکمتری با این کاربری
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 معیار
تحقیقاتی که از این معیارها 

 انداستفاده کرده

نوع تابع 

 فازی
 شرح

 (8022  ملکشاهو سبز 

فاصله از 

 ممیل 
 Large (8022  محمودزاده

 یهامکان یلا س یردبرتر از مم یهامحدبده یشتر،ب یمنواد یل به

 توسعه همتند. یبرا یترمناسب

 

بنادی ی اطلاوااتو مادن ر براسااس بزنها ایاه، GISی اب یه در ها ایه یسازآمادهبعد از 

دست آمده بود. در مرحله بعد باا اساتفاده از تواباع ه ب AHPربش که از تو ید شدند معیارها 

فاازی  یهانقشاهانجاام شاد ب درنهایات  1جادبل  باا مطاابقهاا استانداردسازی داده ،فازی

 .(11تا  0 هایشکل شد تو ید  استانداردشده

 

  
وضعیت مطلوبیت اراضی شهر سبزوار . 4 شکل

 نزدیکی افزا بر اساس معیار برای توسعه میان

 شدهساختهاراضی بایر به اراضی 

 8011پژبهش، های : یافتهأاذم

اراضی شهر سبزوار مطلوبیت وضعیت  .5 شکل

مساحت قطعه معیار  بر اساسافزا توسعه میان برای

 ها ینزم

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته
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اراضی شهر سبزوار  وضعیت مطلوبیت . 6 شکل

 کیفیت بنا معیار  ر اساس ب توسعه میان افزا برای  

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

 برایاراضی شهر سبزوار   یتمطلوبوضعیت . 1 شکل

 اراضی مخروبه معیار   بر اساستوسعه میان افزا 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

  
 اراضی شهر سبزوار یتمطلوبوضعیت  .8 شکل

به  دسترسیبرای توسعه میان افزا بر اساس  معیار 

 یاقهوهاراضی 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

اراضی شهر سبزوار  برای  یتمطلوبوضعیت . 9 شکل

تعداد طبقات توسعه میان افزا بر اساس  معیار 

 ساختمانی

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته
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اراضی شهر سبزوار  وضعیت مطلوبیت  .71ل شک

یت وضعمعیار بر اساس  توسعه میان افزا  برای

 بناهاسازه 

  8011های پژبهش،مأاذ: یافته

اراضی شهر سبزوار   مطلوبیتوضعیت . 77 شکل

دسترسی به معیار بر اساس جهت توسعه میان افزا 

 معابر اصلی 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

  
اراضی شهر سبزوار   مطلوبیتوضعیت . 72 شکل

دسترسی به معیار  جهت توسعه میان افزا از نظر 

 مراکز آموزشی 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

وار  اراضی شهر سبز مطلوبیتوضعیت . 73 شکل

دسترسی به معیار  جهت توسعه میان افزا از نظر

 مراکز درمانی 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته
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اراضی شهر سبزوار   مطلوبیتوضعیت  .74 شکل

ه دسترسی بمعیار بر اساس توسعه میان افزا  برای

 فضای سبز 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

اراضی شهر سبزوار   مطلوبیتوضعیت  .75 شکل

فاصله از معیار بر اساس توسعه میان افزا  برای

 مسیل 

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته
 

 
 قدمت بنا معیار بر اساس توسعه میان افزا  برای اراضی شهر سبزوار   مطلوبیتوضعیت . 76 شکل

 8011های پژبهش، فتهمأاذ: یا
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 در شهر سبزوار افزا میانتوسعه  هایظرفیت الگوی نهایی  .7. 5

دست آبردن ا رویو از ه تو ید شد، برای ب ها ایه تکتکفازی برای  هاینقشهپس از آنکه 

با هم تلفیاق شاد.  های مختلف مورد استفاده ایهدر شهر سبزبار،  افزا میانتوسعه  هایهابلیت

از سه سطح گامای  یریگبهرهب با  Fuzzy Overlayاز طریق  افزبنه تحلیل فضایو  این ومل

 هاآن ز بینآن سه نقشه ظرفیت اراضو بود که اانجام گرفت. اربجو  2/1ب  1/1ب  2/1فازی 

، اراضاو هایافتاهبعد از آن برای سهو ت تحلیال .  (82 شکل  انتخا  شد 2/1نقشه با گامای 

 شاکل شد شد ب نقشه آن اراوه  بندییمتقمنامناسب  کاملاًمناسب تا  کاملاً طبقه از پنجشهر به 

81.) 

 یهابخشدر حاشیه شهر ب نیز افزا میاناراضو برای توسعه  ینترنامناسب ،طبق این نقشه 

 هاایزمینداشاتن  رغامباه. این نواحو اندشهر( باهع شده ل در شما شهرک توحید ایحاشیه

 وباا اراضا یرباا واراضا یشاترفاصاله ب د یالباه   ،نواحو دربنو شاهر بیشتر نمبت بهاا و 

 آموزشاو، درماانو، فضاای  دسترسو یا دسترسو ضعیف به ادمات شهری نبود ،شدهسااته

ب نامناسب هرار گرفته است. ا راوی فضاایو  نامناسب کاملاًشبکه معابر در طیف  ب  سبز ب...(

کلو بیانرر آن است که از حاشایه باه مرکاز شاهر  رطوبه، افزامیاناراضو برای توسعه  تناسب

 یه شاهر،حاشا ونمبت باه ناواح مرکزی ونواحهمتند.  ترمناسب افزامیاناراضو برای توسعه 

هاای ااا و ب باایر دارد. با اینکه نواحو مرکزی، زماین افزایاناز ن ر توسعه م یشتریب یتهابل

هاا باا اراضاو ت موجاود ب فاصاله کمتار آنها در دربن بافکمتری دارد اما استقرار این زمین

ب باا  یمومخربباه، هاد یهابجود ساااتمانسااته شده  ب همچنین ووامل دیرری  از جمله 

باواث  های فرسوده ،  دسترسو بیشتر به ادمات ب امکانات شاهری ب...یین در بافتپا یفیتک

ناواحو حاشایه داشاته افازا نمابت باه شده که این نواحو هابلیت بیشتری از ن ر توسعه میان

 میان افازا، بارنیز منطبق است؛ چرا که در ربیکرد توسعهافزا میانبا منطق توسعه  امر اینباشد.

دربن بافات  باهاع در  باایر اراضو یلپتانمفرسوده ب هدیمو ب استفاده از  یهابافتبازآفرینو 

-تاکیاد ماود ناردسترسو دشهری  هایزیمرسااتبه امکانات ب  هایو کهزمین بسااته شده 

 یافتهنتوسعهب پراکنده است که بر استفاده از اراضو  ایحومهدر نقطه مقابل توسعه  ب این شود

 شهر تمرکز دارد.  به
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 افزا میانتوسعه اراضی شهر سبزوار برای  مطلوبیت نقشه نهایی. 71 شکل

 8011های پژبهش، مأاذ: یافته

 

 
 افزا میانتوسعه برای  شهر سبزوار  اراضی  طلوبیتم شدهیبندطبقه نهایینقشه . 78 شکل

 8011های پژبهش،  مأاذ: یافته
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زا را فاتوسعه میاان ا برای شهر سبزبار  اراضو هابلیتمختلف  هایپهنهنیز سهم  1جدبل 

یاا «  تاحادبدی مناساب»بیشترین اراضو شهر سبزبار در طیاف  ،بر این اساس ؛دهدمونشان 

 0/11مناساب باا  کاملااًبا هابلیت درصدی(. اراضو  08 با سهم حدبد  گیردومهرار « متوسط»

 ،یرارد وبارت به ؛است وتوجهدراور درصد رتبه دبم هرار را به اود ااتصاص داده که رهم 

دارد. ساهم اراضاو باا  افزامیاانبرای توساعه  زیادیمماحت این شهر هابلیت بمیار  پنجمیک

 کاملااًدرصاد ب  82درصاد، نامناساب حادبد  80دبد ی مناساب، حاافزامیاانتوسعه  هابلیت

افزا میااناراضو این شاهر بارای توساعه از درصد  11بنابراین  ؛درصد است 1نامناسب حدبد 

 بیان شد بیشتر اراضو حاشیه شهر است.   ،کهطورهمان بناسب نیمت م
 

 افزا میانمساحت و درصد طبقات نقشه توسعه  .2جدول 

 8011،  های پژبهشمأاذ: یافته
 کد بندیپهنهطبقات  (مترمربع) مساحت طبقه درصد طبقات

 8 نامناسب کاملاً 0111211 1211

 1 نامناسب 1122811 81221

 0 مناسب یتاحدبد 81082111 08200

 0 مناسب 0122111 80281

 1 مناسب کاملاً 2111111 11212

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 6

 یشتر،ب بسازساات یبرا شدهسااتهمنطقه  یکدر  ینفاده از زماست ونوانبه افزامیانتوسعه 

از رشاد  وبخشا ونوانباه یا محلات شهریبرنامه توسعه مجدد  یکاز  وبخش ونوانبه یژهببه

کاه در  اینیافتهتوساعه یندر هر زما بسازساات یبرا  ومدتاًکه  شده است یفهوشمند تعر

 هاایظرفیتب  هااهابلیاتهش با هدف سنجش . این پژبشودمواومال  یمت،ن یشهر یهحاش

از  اراضاو باایرفاصاله معیاار شاامل  13است.  گرفتهزبار صورت در شهر سبافزا میان توسعه

 هاایکاربری، فاصله از سایلا ، معاابر اصالو، فاصاله از هازمین، مماحت هطعه سااته شده
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 ساااتمانو ب ناوع ساازهآموزشو، درمانو ب فضای سبز، کیفیت ب هدمت ابنیه، تعداد طبقاات 

پااس از بررسااو ب  شاادند. تحقیااق انتخااا  پیشااینه از گیااریبهرهکااه بااا  همااتند سااااتمانها

 ایپرسشانامهدهاو باه معیارهاا بزنبارای بعاد  مرحلهدر  ،ها( نقشهها ایه اب یهسنجو صحت

 تخصصاان از ن ار م گیاریبهرهند ب با شدبا هم مقایمه  دبدببهطراحو شد که در آن معیارها 

 AHPشاد ب باا تحلیال     Expert Choice افازارنرمبارد ن نتایج آ .تکمیل شد هاپرسشنامه

ب  (12801  معیاار دسترساو باه اراضاو باایر ،دهدمونتایج نشان  معیارها انجام شد. دهوبزن

 ب معیار درمانو باا انددادهرا به اود ااتصاص  هابزن بیشترین (12800  راضو مخرببهامعیار 

 Fuzzy Membershipنین با استفاده از افزبنه کمترین بزن را گرفته است. همچ 12111بزن 

پاس از آنکاه . اهادام شاد ها ایاهباه فاازی کاردن  largeب small  ب استفاده از توابع فاازی 

 هاایهابلیتدسات آبردن ا راویو از ه تو ید شد، برای با ها ایه تکتکفازی برای  هاینقشه

ب همروشاانو از طریاق شادند با هم تلفیاق  ها ایه، این شدهمحدبده مطا عهدر  فزاامیانتوسعه 

 نقشه نهایو اراواه شاد. 2/1گامای فازی  از گیریبهرهانجام شد ب با  Fuzzy Overlayافزبنه 

سات ب باا افزامیاننواحو مرکزی شهر سبزبار ممتعدترین نواحو برای توسعه  ،نتایج نشان داد

، دهدمونتایج آماری نشان  . یابدموکاهش افزا میانو مرکزی هابلیت توسعه دبر شدن از نواح

مناساب ب ایلاو مناساب از ن ار هابلیات در محدبده  درصد مماحت شهر سبزبار 00حدبد 

در که  دارد افزا میان توسعه برای بنابراین شهر سبزبار ظرفیت مناسبو ؛داردهرار  افزامیانتوسعه

 یختهافمارگمااز رشاد ب گماترش بادبن برناماه ب توان این ظرفیت موگیری از صورت بهره

  ب نیز از تغییر کاربری ب پوشش زمین پیرامون ب حاشیه شهر جلوگیری کرد. شهری

ب  هانقشاهدر شاهر سابزبار را در ها اب افزا میااننتایج پژبهش حاضر که ظرفیت توسعه 

فضاایو کا بادی شاهر سابزبار  ریزیبرناماه راهنمایو برای تواندمو کرد،جدابل فرابانو بیان 

 کاردربیو در این شهر را کنترل ب محادبد پراکندهبتوان  هایتظرفاز این  گیریبهرهباشد تا به 

در زمیناه  در این راستا برااو پیشانهادها .گام برداشتب در جهت رسیدن به فرم شهر فشرده 

 :شودمواراوه  افزا در این شهرتوسعه میان

 فرسوده بخش مرکزی شهر سبزبار با توجه به اینکه طباق پاژبهش   یهابافت بازآفرینو

 ؛داردافزا میان توسعهبرای  بمیاریاین محدبده ظرفیت 
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  در حاشایه شاهر ب تشاویق ساازندگان باه توساعه در دربن  بساازسااتکنترل بیشتر

 ؛موجود یهابافت

  بارای افزا میااند توسعه دسترسو به ادمات ب امکانات در نواحو دارای استعداافزایش

 ؛بسازسااتبرای  هاگذارییهسرماجذ  

  برای تشویق بیشتر سازندگان  برایدر نواحو مرکزی شهر  بسازسااتکاهش ووارض

 ؛در این نواحو بسازساات

 هایکاربریبه  ممکونو ب محلات ب نمازگار دربن بافت ایکاربری اراضو ههوه تبدیل 

 .(ب... شهری ادمات ،ممکن موردنیاز شهری 

 و قدردانی تشکر

با اساتفاده  01/12/8011مورخ 02182ابلاغیه  شماره به ودر ها ب طرح پژبهش یقتحق ینا

  .شودوم وکه تشکر ب هدردان انجام شده است «بزرگمهر هاونات دانشراه» ت پژبهشواز اوتبارا

 کتابنامه

من ور توساعه هاای باایر باهو زمین(. ارزیااب8021س.  ، زنرنه شهرکوب  .،ا ،پوراحمد .،م ،آربین .8

. (اهاواز مونه موردی: شاهر ن  ArcGIS گیری تلفیقو بهای تصمیمافزا  با استفاده از تکنیکمیان

 .811-810، (11 2، فضامجله آمایش جغرافیایو 

های مختلف در بافات افزا ب تأثیر آن بر مو فه(. توسعه میان8022.  . رم ،پورمحمدی .، ب ا، اسدی .1

 .01-12(، 21 10، ریزینشریه ولمو جغرافیا ب برنامه . وده شهر زنجانفرس

شاهر  88ب  2پایه کیفیت زندگو شهری، نمونه موردی: منطقاه  GISسازی مدل(. 8022اکبری، ا.   .0
 نامه منتشرنشده کارشناسو ارشد(. دانشراه تبریز، ایران پایان مشهد

مکانو  های تحلیل ب دبر از سنجش از استفاده اب شهری مناطق کیفیت بررسو(. 8021م.   باکویو، .0
 دانشراه تبریز، ایران.نامه منتشرنشده کارشناسو ارشد(.  پایان (تبریز شهر: موردی مطا عه 

افزا در بافات هاای فرساوده شاهری (. توسعه میان8021بنو هاشمو، ا.، سربر، ر.، ب زیاری، ی.   .1

 .10-08(، 01 81، جغرافیایو سرزمین نشریه آباد تهران(. موردمطا عه: محله اانو
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در  ی(. اساتفاده از منطاق فااز8012م.   یماو،ب ادان زبج، م.، ب کر م.، ی،فر، س.، ممارر وبهشت .1

 یوماران ب نقشاه باردار ومهندسا یهنشار. یگااز یهاا یربگااهن یابومن ور مکان به GIS یطمح
 . 121-110(، 0 00، (و دانشکده فن

. ارزیاابو ا راوی ااتلااک (8020.  س ،حمین آباادیب ، م. س.، ، صدر موسوی . ر.پورمحمدی م .2

 .00-10(، 11 1 ،مطا عات جغرافیایو مناطق اشک. ارکاربری زمین در محلات شهر سبزب

-افزایو در محور تاریخو(. ارزیابو پتانمیل میان8028  .ملکو، ک ، ا.شفاوتو،  . ر.،پورمحمدی، م .1

 .810-818 ،(0 11 .ریزیبرنامه نشریه جغرافیا بفرهنرو کلانشهر تبریز. 

(. شناساایو اصاول ب 8020.  ، م. صشکوهو بیدهنادی ، ا.، بناصر ممتوفو س. م.،  ،پورموسوی .2

 ر.افزا در شهر تهران به ونوان یکاو از ابعااد توساعه شاهری پایاداراهکارهای اجرایو توسعه میان

 .12-02(، 0 1، مطا عات توسعه اجتماوو ایران

 یفضااشاهر سابزبار.  یوفضاا یتوساعه کا باد یا راو یل(. تحل8021م.   و،س.، ب هدم ینو،حم .81
 . 101-182 ،(00 80 ،یایوجغراف

ارزیابو هابلیت پیاده مداری با تأکیاد  (.8021  ع. .  ،ااکرور م. ر.، ب ،رهنما غ.، ،ربانو ابوا فضلو .88

 .10-8(،1 0، جغرافیا ب توسعه فضای شهری .بر ربیکرد نوشهرگرایو در بلوار سجاد مشهد

های زمین شاهری بار رشاد تحلیلو بر نقش سیاست(. 8021.  م ،زنرنهب ، .ی ،، زنرنه.رحیمو ف .81

 .01-11، (01 1 ،مطا عات جغرافیایو مناطق اشک مطا عه موردی: سبزبار(.  پراکنده شهری

. افزای شهری، ربیکردی ناوین در حفاظ زماین شاهری در تبریاز(. توسعه میان8022ا.   ،رحیمو .80

 .21-22(، 10 11ی، ریزجغرافیا ب برنامهپژبهشو -ه ولمو نشری
 چاا  (. اصول، مبانو ب مد های سنجش فارم کا بادی شاهر 8012زاده، غ.  رهنما، م. ر.، ب وباس .80

 انتشارات جهاد دانشراهو. ابل(. مشهد: 

(. شناسایو ب اوشه بنادی اراضاو ههاوه ای شاهر 8020رهنما، م.، ب ااکرور،  .، ب رضوی، م.   .81

 .11-8 ،10، . جغرافیا ب توسعه ناحیه ایگذاریه ا روهای سرمایهومن ور ارامشهد به

ریزی کااربری اراضاو در کااربرد برناماه(.8020ف.  ب کابیاان،  .،امیراحمادی، ا .،مقدم، مسلمانو .81

  GISآبری شهری در برابر زماین  ارزه باا اساتفاده از سیماتم اطلاواات جغرافیاایوافزایش تا 

 .00-82، (82 1 ،مناطق اشک یایومطا عات جغراف(. وردی: شهر سبزبارطا عه م م

ریازی شاهری های نو در برناماهاندیشه(. 8020نیا، ج.، ب محمدیان مصصم، ح. صرافو، م.، توکلو .82
  چا  ابل(. تهران: انتشارات هدیانو.  
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محایط کازی تهاران. افزا در بافت مر(. سنجش پتانمیل توسعه میان8020طبیبیان، م.، ب غنو، ف.   .81
 .210-200(، 0 08 ،شناسو

افزای کلانشهر افزای شهری ب کارآمدی سیاست رشد دربنهای دربن(. ورصه8021اکبری، ا.  ولو .82

 . 100-110(، 1 1، ریزی شهریهای جغرافیایو برنامهپژبهشتهران. 

 ارات سمت.  چا  ابل(. تهران: انتش ریزی شهریاصول ب مبانو برنامه(. 8020هربانو، ر.  .11
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