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چکیده

گستردگي کالبدی و گسيختگي اجتماعی ،بر فرم شهری بسياري از شهرهاي غربي کشور نمايان است .گستردگي کالبدي
شهرها ،در سالهاي اخير ،ميتواند ناشي از رشد طبيعي جمعيت ،مهاجرت روستاييان به شهر و تمرکزگرايي جمعيت
و فعاليت و بهطور کلي ،به بهانه تأمين نياز مسکن و پيشبيني اراضي مسکوني باشد .اما گسيختگي کالبدي ميتواند
به سبب شرايط اکولوژي اجتماعي شهر و يا موقع و مقر جغرافيايي مکان باشد ،که از تبعات هر دو؛ تعدی به اراضي
کشاورزي و باغات حاشيه شهر و نابودي چشماندازهاي طبيعي شهر و مهمتر از همه غفلت از نواحی درونی شهرها و به
تبع آن فرسودگي و افت شهري میباشد .هدف پژوهش حاضر ،بررسي بافت فرسوده مركزي شهر بروجرد از نظر داشتن
ظرفیتهای توسعه درونی و همچنین بررسی بستر اجتماعی -اقتصادی و غیره این شهر ،در جهت توسعه از درون ميباشد.
این پژوهش از جمله پژوهشهای ارزیابی -تحلیلی است .نوع دادهها ،کمی -کیفی و شیوه گردآوری آنها ،كتابخانهاي-
ميداني بوده است .برای ظرفیتسنجی فضایی از روش تحليل سلسلهمراتبي  AHPو در راستای محیطسنجی با بهرهگيري
از پرسشنامه متخصصين (پانل دلفي) از نقطه نظر زيستمحيطي ،اجتماعي -اقتصادي و كالبدي تحلیل و ارزیابی شده
است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که با توجه به وجود زمينهاي خالي و فضاهاي ناكارآمد و حضور برخي از صنايع
مزاحم و وجود شرايط زيستمحيطي ،اجتماعي -اقتصادي و غیره بافت فرسوده بخش مرکزی شهر بروجرد امكان توسعه
از درون را دارد و ميتوان با بهرهگيري از فضاهاي نام برده شده ،تراکم ساختماني و در نتيجه تراکم جمعيتي را در محلهها
داراي پتانسيل توسعه از درون تعديل نمود و در بهرهگيري عرصههای آزاد شده از فضاهاي ناكارآمد و زیرساختهای
موجود ،استفاده حداکثری از فضاهای شهر بروجرد شود.

واژگان کلیدی :گسیختگی کالبدی ،بافت فرسوده ،رشد هوشمند ،توسعه درونی ،شهر بروجرد.
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مقدمه

بافت قدیمی ،مجموعه بههم پیوستهای از اجزاء و عناصر شهری ،شامل واحدهای مسکونی اعم از فرسوده ،مرمتی و
تخریبی ،آثار با ارزش تاریخی ،بازارها ،تأسیسات شبکه معابر ،فرم معماری و کالبد ویژهای که محصول رشد تدریجی و
ارگانیک شهر در ادوار تاریخی مبتنی بر فناوری حملونقل ماقبل صنعتی است بوده و دارای ساخت فضایی متمایزی
از لحاظ کارکرد و سیما نسبت به بخشهای جدید شهری است ( .)Falamaki, 2001مداخله صحیح و مؤثر در احیای
بافتهای فرسوده شهری مستلزم شناخت فرآیند تحوالت ساختی و هدایت مؤثر نیروهای کارا در این فرآیند ،تغییر در
زمان و شرایط مناسب است .بهعبارتدیگر اجرای سیاستهای توسعه فیزیکی شهرها چنانچه متناسب با نیازهای روز
صورت نگیرد ،فرصت احیای بافتهای شهری از بین خواهد رفت ( .)Maghsoudi & Habibi, 2002همانگونه که در
موجودات زنده با تجدیدشوندگی سلولی از مرگ بافتهای زنده جلوگیری میشود ،برای جلوگیری از مرگ بافتهای
شهری باید بر تجدیدشوندگی سلولهای آن و احیای بافتهای فرسوده آن تکیه کرد ( .)Motawef, 2006رشد افقی
شهرها بهتبع افزایش سریع جمعیت آنها منجر به باال رفتن قیمت زمینهای شهری شده و متعاقباً توزیع متناسب و
اختصاص فضاهای متناسب را به برخی از خدمات اساسی با مشکل روبهرو ساخته است .بدین ترتیب طی سالهای اخیر
باززندهسازی ،بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده بهمنظور استفاده از زمین و فراهم ساختن امکان توسعه از
درون شهرها در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است ( .)Saeedi Rezvani et al., 2013بسیاری از اراضی
شهری یا فاقد کاربری هستند و یا دارای کاربریهای فراشهری (پادگان ،زندان وغیره) میباشند و یا اینکه متناسب با
ارزش زمین و تأسیسات و تجهیزات موجود ،تراکم ساختمانی -جمعیتی اعمال نشده است .همین امر باعث شده که
شهرها در فضاهای پیرامون خود بهگونهای افراطی گسترش یابند .این در حالی است که میتوان با محدود کردن گسترش
حاشیهای و اعمال سیاستهای تشویقی متراکمسازی عالوه بر استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای درون شهر ،مانع
تخریب محیطزیست و نابودی اراضی کشاورزی حاشیه شهرها شد و با هدایت توسعه کالبدی از درون ،گامی در جهت
توسعه پایدار شهری برداشت ( .)Saremi, 2014در علل پیدایی ،تکوین و تداوم حیات شهر بروجرد ،ویژگیهای محیط
طبیعی نقش اصلی را به عهده داشتهاند .شهر بروجرد بهدلیل استقرار خود در یکی از دشتهای غنی و حاصلخیز استان
لرستان از یکسو و امکانات اقتصادی ،اداری و فرهنگی موجود در آن واجد پذیرش جمعیت بوده است (Tarh & Kavosh
 .)Consulting Engineers, 2004از سویی دیگر استقرار این شهر در میان رشتهکوههای زاگرس و احاطه شدن آن با
گسلهای متعدد ،گسترش و توسعه این شهر را با مشکل مواجه نموده و توسعههای جدید معموالً در قالب شهرکهایی
که با ضعف زیرساختی روبهرو هستند ظهور پیدا کرده است.

 .1پيشينه تحقيق
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اغلب پژوهشهای انجام شده بر احیای بافتهای تاریخی و بافتهای فرسوده متمرکز شدهاند .این در حالی است که
چنانچه با دید برنامهریزی شهری نگریسته شود ،مالحظه میشود که صرفاً بافتهای فرسوده نیستند که منجر به احیا و
رونق شهرها خواهند شد .بسیاری از فضاهای شهری به خوبی تعیین کاربری نشده ،یا شدت کاربری آنها در محدوده شهر
کمتر از ارزش زمین بوده و بسیاری از کاربریها دارای عملکرد فراشهری هستند ( .)Saremi, 2014در ادامه ،نمونههایی از
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ذکر میشود.
پیربابایی و رضایی لیپایی در سال  1387در پژوهشی تحت عنوان «الگوی میانافزا با رویکرد ایمنسازی محیط در
نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ نمونه موردی ،محله ساقریسازان رشت» به بررسي اصول و مبانی استراتژی میانافزا
با رویکرد ایمنسازی محیط و طراحی بهمثابه تنظیمات و قوانینی برای روابط و عکسالعملهای دوستانه و امنیت
عمومی از نظر وجود شاخصهاي نفوذپذيري ،اولويت سواره و سلسلهمراتب دسترسي پرداختند و درنهایت اين نتيجه
حاصل شد كه در بافت مسكوني محله ساقريسازان ،حضور سواره و پياده بهصورت توأم و عدم جدايي مسيرهاي پياده از
خيابانها ،سبب تشديد حس عدم امنيت ميشود .همچنین در کاربریهای موجود نوعی تجانس دیده میشود اما عدم
وجود پیوستگی و سلسلهمراتب در کاربریها ،سبب پراکندگی کاربریها در بافت قدیم شده است .سعیدی رضوانی و
همکاران در سال  1392در تحقیقی باعنوان «كاربرد اصول توسعه ميانافزا در بهبود فضايي -عملكردي بافتهاي شهري؛
مطالعه موردي ،منطقه  17شهرداري تهران» به بررسي بافت از نظر وجود شاخصهای مختلف توسعه میانافزا در جهت
طراحي و توسعه پرداختهاند که نتايج تحقيق بيانگر وجود فضاهايي در محدوده موردمطالعه ميباشد كه قابليت توسعه
میانافزا و جذب جمعيت را دارد .بنیهاشمی و همکاران در سال  1392در تحقیقی باعنوان «توسعه میانافزا در بافتهای
فرسوده شهری؛ مورد مطالعاتی ،محله خانیآباد تهران» به بررسی و ارزیابی طرحهای توسعه میانافزا و معرفی اراضی و
بافتهای با پتانسیل باال جهت پیادهسازی این نوع توسعه پرداختند و از طریق تحلیل سلسلهمراتبی ،موفق به رتبهبندی
و اولویتبندی بلوکهای دارای پتانسیل باالی توسعه شدند .داداشپور و همکاران در سال  1393در پژوهشی باعنوان
«بررسی ظرفیت توسعه میانافزا در فضاهای موقوفه شهری؛ مطالعه موردی ،ناحیه  3منطقه  2شهر یزد» به سنجش
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ظرفیت توسعه میانافزا در اراضی و فضاهای وقفی شهر یزد و پهنهبندی و اولویتبندی آنها پرداختند .نتایج یافتهها
حاکی از آن است که در تعیین ظرفیت توسعه اراضی وقفی ناحیه مطالعاتی ،عوامل مدیریتی -نهادی بیشترین تأثیر و
عوامل کالبدی -فضایی تأثیر کم و عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیر ناچیزی در سنجش ظرفیت توسعه اراضی وقفی
ناحیه مذکور دارند .میرکتولی و حسینی در سال  1393در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی تناسب اراضی میانبافتی شهر
گرگان برای توسعه میانافزا با استفاده ترکیبی از  AHPو  »GISبه تشخیص و شناسایی اراضی مناسب میانبافتی شهر
گرگان برای توسعه مجدد پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بیشترین اراضی میانبافتی سازگار و مناسب
برای توسعه مجدد و میانافزا در شمال و شمالشرقی بافت و کمترین سازگاری و تناسب در بافت جنوب ،جنوبغربی و
حریم رودخانهها قرار دارند .فریس 1در سال  ،2001در پژوهشی تحت عنوان موانع استفاده از توسعه درونی برای رشد
هوشمند شهر ،رشد هوشمند را بهعنوان دیدگاهی که از توسعه متراکم شهری و حفظ کیفیت زندگی در لبههای شهری
حمایت میکند بررسی کرده است .اندرسون 2در سال  2005در مقابل گسترش افقی شهر بر نظریه توسعه شهر از درون
تأکید میکند .از نظر وی جوامعي که به کاهش سرعت گسترش افقي و برگرداندن سرزندگي اقتصادي به هسته اوليه
شهرها عالقهمندند ،بايد در برنامهريزي توسعه دروني شهر سرمايهگذاري نمايند .وي در نتيجه ،توسعه درونی را جانشيني
موجه براي گسترش افقي شهرها ميداند که فرصتهايي را براي رشد ،بدون به زيرساخت بردن اراضي کشاورزي و اراضي
حساس زيستمحيطي ،فراهم ميآورد و از طريق توسعه فشرده به صرفهجويي در مصرف انرژي غیرقابلتجدید ،کمک
ميکند .عالوه بر آن ،توسعه درونی ميتواند سرزندگي ،تنوع و سالمت اقتصادي شهرها را ارتقاء بخشد .یاکوبوسکی 3در
سال  1997در کتاب خود نشان میدهد که توسعه از درون میتواند به برطرف کردن بسیاری از مشکالت ناشی از رشد
سریع و بدون برنامه شهرها و مناطق شهری کمک کند .وي نتيجه ميگيرد كه توسعه از درون به ایجاد شکل فشرده شهر
و توسعه شهری کمک مینماید و موجب بهرهبرداری کامل از تسهیالت و خدمات موجود ،پیش از ایجاد و توسعه خدمات
پرهزینه در نواحی بیرونی میشود و همچنین فرصتهایی را برای افزایش عرضه انواع مسکن ایجاد مینماید.
هرگونه اقدام در جهت توسعه ،پیشنیازهایی را طلب مینماید که رعایت سلسلهمراتب و ترتیب آنها جهت رسیدن به
اهداف ،الزم و ضروری است .توسعه درون بافتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مستلزم سنجش بسترهای مختلف
است .در پژوهش حاضر ابتدا ظرفیتسنجی فضایی -کالبدی صورت پذیرفت ،سپس با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی به
اولویتبندی ظرفیتهای توسعه پرداخته شد و در آخر به بسترسنجی اجتماعی -اقتصادی و زیستمحیطی مبادرت شد.
رعایت اصول و ترتیب مراحل ،وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهشهای انجام شده است.

 .2بنیانهای نظری
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رشد هوشمند ،اصطالحي قابل انعطاف و درعینحال گسترده است که حجم بسياري از معاني و مفاهيم جديد را که در
تالش براي بهبود برنامهريزي شهري است ،در بر میگیرد .همين امر ،ارائه تعريفي مشخص توسط مراجع خاص و معتبر
را ضروري ميسازد .خوشبختانه تاکنون در رابطه با رش د هوشمند مرجع اصلي يعني انجمن برنامهريزي آمريکا 4و آژانس
حفاظت محيطزيست آمريکا 5تعاريف خود را ارائه نمودهاند .انجمن برنامهريزي آمريکا رشد هوشمند را چنين تعريف
ميکند :رشد هوشمند به معني استفاده از برنامهريزي جامعي است براي :هدايت ،طراحي ،توسعه ،تجديد حيات و ساختن
جامعهاي براي هم ه کساني که يک حس خاص از تعلق به مکان و جامعه را در خود دارند ،توسعه انواع حملونقل ،توزيع
مناسب هزينه و منافع حاصل از توسعه ،حفاظت و باال بردن توانهاي منابع طبيعي و فرهنگي جامعه (Smart growth
 .)definition, cited from:www.apa, 2002آژانس حفاظت محيطزيست آمريکا رشد هوشمند را به شکل زير تعريف
ميکند« :رشد هوشمند طيف گستردهاي از استراتژيهاي توسعه و زيستمحيطي است که به حفاظت از محيطزيست
پيرامون و ايجاد جامعهاي جذابتر با اقتصادي قويتر و تنوع اجتماعي بيشتر کمک ميکند» (Smart growth definition,
 .)cited from:www.apa.gov, 2007در راستای عملی کردن رشد هوشمند ،توسعه از درون (اولین بار سال  1976و در
کنفرانس هبیتات 6در کانادا) با تأکید بر استفاده از فرصتها و ظرفیتهای توسعه شهر از درون ،البته در مقیاس پایینتر
از رشد هوشمند ،مطرح شد ( .)Mir Moghtadaee et al., 2010سه سال بعد مفهوم توسعه از درون برای اولین بار در
سال  1979توسط انجمن امالک و مستغالت آمریکا رسماً تعریف و در جهت اهداف اقتصادی بهکار گرفته شد (Hudnut,
 .)2001در سال  1989پس از برگزاری کنفرانس برانتلند ،گزارش  WCEDمنتشر شد که اولین سندی است که بهطور
روشن به توسعه پایدار اشاره میکند .یک سال بعد و متأثر از این سند ،گزارش سبز  CECدر سال  1990تهیه شد و در
سال  1993در دستور کار  21سران انتشار یافت .این اسناد که با محوریت موضوع توسعه پایدار تهیه شده است ،همگی
متأثر از پارادایمی است که بعد از دهه  1970مبنی بر توسعه از درون شکل یافته است .توسعه از درون در حقيقت نوعي
از توسعه است كه برخالف ساير سياستهاي توسعه شهري ،در بستر موجود و با حضور ساكنان و شهروندان و واحدهاي
همسايگي صورت ميپذيرد .در این نوع توسعه ،شهرها بهجاي گسترش افقي ،بهصورت عمودي رشد مییابند .بافتهاي
قديمي ،فرسوده و ناکارآمد شهري ،مورد احيا و بهسازي و نوسازي قرار ميگيرند و اراضي باير و رها شده شهري به كار
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گرفته ميشوند ( .)Aeeni & Ardestani, 2009در جدول  1رویکردهای نظری مرتبط با توسعه درونی مطرح شده است.
جدول  :1رویکردهای نظری مرتبط با توسعه از درون

رویکردهای نظری

سطح
کالن

همسو

مکمل

توسعه پایدار

اصول و ابعاد مرتبط با توسعه از درون
افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری ،کاهش پراکندگی شهری ،پر کردن بافت موجود شهر،
افزایش متعادل تراکم ،نوسازی و بازسازی مناطق متروک و فرسوده ،احیاء و تغییر کاربری بناهای
قدیمی ،کاهش فاصله محل کار و زندگی ،کاهش استفاده از اتومبیل ،کاهش آلودگی محیطی
(.)Rahnama & Abbaszadeh, 2008

جنبش شهرسازی پیادهمداری ،کاربری مختلط و متنوع ،مسکن مختلط ،افزایش تراکم ،حملونقل هوشمند و پایدار
(.)Ligmann et al., 2005
نوین
شهر فشرده

تراکم باال ،کاربری مختلط شهری و استفاده از سیستم حملونقل عمومی کارا و همچنین تشویق
پیادهروی و دوچرخهسواری (.)Pour Mohammadi & Ghorbani, 2003

رشد هوشمند

اختالط کاربری ،خلق گسترهای از فرصتها و گزینههای مسکونی ،خلق محلههای قابل پیادهروی،
تقویت و هدایت و توسعه بهسوی جوامع موجود ،فراهم کردن تنوعی از گزینههای حملونقل،
تشویق جامعه و سرمایهداران به مشارکت در تصمیمات توسعه (.)SGN, 2002

توسعه با رویکرد
کاربری مختلط

ترکیب انواع کاربری تجاری ،فرهنگی -تفریحی ،اداری و غیره با کاربری مسکونی بهصورت عمودی
یا افقی در کنار هم (.)TGM Program Staff, 2001

توسعه بر مبنای
شبکه حملونقل
عمومی

ترویج حملونقل عمومی ،پیاده محوری و نیز استفاده ترکیبی از کاربریها (.)APA, 2006
()Dadashpoor et al., 2014

 .3مدل تحلیلی پژوهش

سیاست توسعه درونی در کنار دیگر سیاستهای توسعه شهری (توسعه متصل -توسعه منفصل) مطرح میشود که با توجه
به بررسیها ،بازخوردها و نظرات کارشناسان فعال در حوزه مدیریت شهری ،دارای مزایای بیشتری نسبت به دو سیاست
دیگر میباشد و همچنین نسبت به سیاستهای مطرح شده ،هزینه اضافی بر دولت و شهروندان تحمیل نمیکند .لذا با
توجه به وجود ظرفیتهای موجود ،این توسعه میتواند تا مدتها پاسخگوی نیاز جمعیت ،مسکن و سایر خدمات شهری
باشد.
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شکل  :1مدل تحلیلی پژوهش

الزامات توسعه شهر از درون
شامره صفحه مقاله319-332 :
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 .4روش تحقيق

پژوهش حاضر از حيث هدف در شمار پژوهشهاي شناختی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع روشهای ارزیابی-
تحلیلی است .بخش مطالعه ميداني با استفاده از روش پيمايشي بر مبناي ابزار پرسشنامه صورت پذيرفته است .جامعه
آماري از ميان  30نفر از نخبگان ،اساتيد دانشگاه ،کارشناسان و متخصصين و متوليان شهري از سه بخش دولتي ،عمومي
و بخش خصوصي صورت پذيرفت تا قادر به نمايندگي و پاسخگويي در خصوص مسائل سطح شهر بروجرد باشند .بخش
اسنادي و جستجوي كتابخانهاي براي يافتن سوابق تحقيق و بررسي ابعاد نظري آن در ميان صاحبنظران و فعاالن اين
حوزه و برداشت از دستاوردهاي تجربي پژوهشهايي كه در اين زمينه صورت پذیرفتهاند انجام گرفت .همچنین طرحهاي
توسعه شهري تصويب شده ،مصوبات قانوني ،برنامههاي عمراني توسعه اقتصادي -اجتماعي پنج ساله كشور و استفاده از
الیههای مختلف اطالعات مکانی و ساير منابعي كه اطالعات و آمارهاي مورد نیاز در خصوص هر يك از متغيرها را بهدست
8
ميداد ،مورد بررسي قرار گرفت و تحلیل و ارزیابی دادهها با استفاده از نرمافزار جیایاس 7و نرمافزار اکسپرتچویس
صورت پذیرفت.

 .5محیطشناسی پژوهش

شهر بروجرد ،از نظر تقسیمات سیاسی متعلق به استان لرستان در غرب کشور است .وسعت محدوده قانوني شهر بروجرد
بالغ بر  3719/09هكتار بوده كه به سه منطقه شهرداري و  17ناحيه که شامل  36محله ميباشد ،تقسیم شده است .در
اين پژوهش ،شهرهاي  25تا  250هزارنفري منطقه زاگرس بهعنوان شهر مياني شناخته شدهاند .شهر بروجرد با جمعيت
 240هزار نفر در دسته شهرهاي مياني منطقه قرار ميگيرد .حاصل اين مسأله وجود  317هکتار اراضي خاکستري/
قهوهاي و  479هکتار انواع بافتهاي فرسوده (تاریخی ،میانی و حاشیهای) در داخل محدوده فعلي شهر بروجرد است که
بيانگر رشد پراکنده شهر و شکلگيري بافتي گسسته و گسیخته در طول دورههاي مختلف میباشد .در پژوهش حاضر
محدوده مطالعاتی ،بافت فرسوده تاریخی و میانی شهر بروجرد میباشد.
جدول  :2تحوالت مربوط به گسترش کالبدی و جمعيتي شهر بروجرد
جمعيت

تعداد خانوار

بعد خانوار

نرخ رشد

سالهاي گسترش شهر سطح شهر (به هكتار) دوره سرشماري

1300 -1320

194.2

1335

49186

9688

5.07

-

1320 -1332

235.4

1345

71486

14690

4.8

3.8

1332 -1341

329

1355

101345

21408

4.7

3.5

1341 -1352

1329

1365

183160

35507

5.1

6.1

1352 -1365

1748.4

1375

217804

46647

4.6

1.7

1365 -1375

1769.3

1385

244981

58329

3.9

1.24

1375 -1385

1793

1390

240654

61706

3.9

-5.7

1385 -1390

1824
()Statistical Center of Iran, 2010
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شکل  :2موقعیت محدوده و انواع بافت فرسوده شهر بروجرد
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 .6ظرفیتسنجی فضایی توسعه درون شهری در بافت

حوزه عمل توسعه درونی در دو حوزه اصلی قابلطبقهبندی است .1 :اراضی براون فیلد9؛ مشتمل بر اراضی بایر ،خاکستری/
قهوهای و بافتهای ناکارآمد شهری .2 .بافتهای فرسوده؛ مشتمل بر :بافتهای فرسوده تاریخی ،میانی و حاشیهای؛
بهعبارتدیگر توسعه درونی بهکارگیری تمام توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود در شهر است .لذا اولین مرحله
مهم و تأثیرگذار ،تهیه تعدادی از شاخصها است که نمایانگر وضعیت موجود شهر از توسعهیافتگی درونی است .در اين
مرحله از پژوهش ،به شناخت شاخصهاي توسعه درونی پرداخته و محدوده موردمطالعه براساس معيارها مورد بررسي
قرار ميگيرد و اليههاي اطالعاتي مرتبط با آنها با استفاده از اطالعات رقومي و پايگاه دادههاي جیآیاس توليد ميشود.
شاخصهاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل نفوذپذیری ،دسترسي به حملونقل عمومي ،وجود اراضي باير ،صنعتي-
كارگاهي ،حملونقل و انبار ،تعداد طبقات ،قدمت و كيفيت ابنيه ميباشد.

 -6-1سنجش نفوذپذیری بافت

حدي از قدرت انتخاب كه يك محيط به مردم ميدهد تا بدان طريق از مكاني به مكان ديگر بروند را نفوذپذيري ميناميم
( .)Behzadfar, 2006در این شاخص بلوكهايي كه عرض معابر آنها كمتر از  6متر باشند ،از پتانسيل مناسب براي توسعه
درونی برخوردار ميباشند.
شکل  :3نفوذپذیری بافت
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 -6-2سنجش دسترسي به حملونقل عمومي

با گستردگی شهرها ،دور شدن كاربريها از يكديگر ،دسترسي سريع ،مطمئن و ارزان به نقاط مورد نظر موضوع بسيار
پيچيده و پرهزينهاي را پديد آورده است ( .)Bahraini, 2003بلوكهاي با دسترسي مناسب به ايستگاههاي اتوبوس موجود
(حداكثر  500متر) يكي ديگر از پارامترهاي توسعه درونی محسوب ميشوند .در محدوده موردمطالعه هشت ایستگاه
اتوبوس وجود دارد که اکثر ایستگاهها در بخش شمال و شمالشرقی محدوده قرار دارند.
شکل  :4دسترسی به حملونقل عمومی

الزامات توسعه شهر از درون
شامره صفحه مقاله319-332 :
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 -6-3ارزیابی وضعیت كيفيت و قدمت بنا

هرچه تعداد بناهاي نامقاوم و قديمي در سطح مناطق شهري بيشتر باشد؛ پتانسيل توسعه درونی مثبت و بيشتر است؛
بدین ترتيب هرچه تعداد ساختمانهاي با قدمت باالی بیست سال بيشتر باشد؛ ساکنين آن بيشتر به راهبردهاي عملياتي
توسعه از درون تمايل نشان ميدهند .شکلهای  5و  6وضعیت کیفیت و قدمت بناها را نشان میدهند.
شکل  :5كيفيت ابنيه در بافت

شکل  :6قدمت بنا در بافت

 -6-4وجود اراضي باير ،ساخته نشده ،صنعتي -كارگاهي و حملونقل و انبار

هر چه از ميزان ناسازگاري کاربرهاي همجوار در محدوده شهر کاسته شود ،به مفهوم حرکت در مسير توسعهیافتگی شهر
از درون است .شهري که کاربرهاي همجوار و يا در حوزه نفوذ يکديگر ،از نظر سنخيت فعالیت با هم منطبق و سازگار
نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجام فعالیت يکديگر شوند ،نميتوان آن را توسعهيافته از درون دانست.
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شکل  :7اراضي باير ،صنعتي -كارگاهي و حملونقل و انبار
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 -6-5ارزیابی تعداد طبقات و تراکم ساختمانی موجود

بهرهوري زمين شهري بدين مفهوم است که با توجه به گرانبودن ،کمياب بودن و تجديدناپذير بودن زمين شهري ،توسط
چند نفر از سکنه شهر مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .هر چه ميزان تعداد نفرات بيشتر باشد ،به مفهوم بهرهوري باالتر
زمين شهري است .اين موضوع براي ساير شاخصها نيز موضوعيت دارد .بنابراين ،استفاده مناسب از ارتفاع مجاز ،توسعه
را پيشرفت ميدهد .پس زمينهاي كم ارتفاع از پتانسيلهاي توسعه درونی محسوب ميشوند.
شکل  :8تعداد طبقات و تراکم ساختمانی

 -6-6ارزیابی وضعیت اسكلت ساختمانها

يكي ديگر از شاخصهاي داراي اهميت در بحث توسعه درونی ،اسكلت ساختمان ميباشد ،بدين شكل كه پالكهاي فاقد
اسكلت و پايه ،داراي اين پتانسيل ميباشند.
شکل  :9مصالح و اسکلت ساختمانها

  شماره  .23تابستان 1397

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -6-7پتانسیلهای محدوده جهت امكانسنجي توسعه درونی

پس از شناسايي شاخصهای مختلف توسعه درونی و توليد الیههای مربوطه ،الزم است با همپوشاني اين اليهها به يك
اليه ،به نتيجه واحد دست يابيم .در همپوشاني الیههای فوق از مدل بولين 10و سلسلهمراتبی 11استفاده شده است .در مدل
بولین ،عضویت در یک مجموعه به صورت یک (وجود شاخص) و صفر (عدم وجود شاخص) مطرح شده است.

 -6-7-1اولویت شاخصهای کالبدی توسعه درونی با استفاده از مدل تحلیل سلسلهمراتبی

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است.
لذا در اولين اقدام باید ساختار سلسلهمراتبي مشخص شود كه در اين صورت با يك سلسلهمراتب دوسطحي شامل :هدف
(توسعه درونی) ،شاخصهای اصلي و درنهایت گزینهها مواجه میشود (شکل  .)10سلسلهمراتبي بودن ساختار به اين
دليل است كه عناصر تصميمگيري را ميتوان در سطوح مختلف دستهبندي نمود ( .)Bowen, 1993این فرآیند طی مراحل
زیر انجام میپذیرد.

الزامات توسعه شهر از درون
شامره صفحه مقاله319-332 :
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 .1تبدیل موضوع یا مسأله به ساختار سلسلهمراتبی
 .2تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها و مقایسه زوجی
 .3تعیین ضریب اهمیت گزینهها
 .4تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینهها
 .5بررسی سازگاری در قضاوتها (.)Zebardast, 2001
شکل  :10ساختار سلسلهمراتبی توسعه درونی

توسعه درونی
شاخصهای اصلی توسعه درونی

اراضی صنعتی /
کارگاهی

اراضی بایر و
ساخته نشده

اولویت اول توسعه

دسترسی به
حملونقل

کیفیت /قدمت/
ابنیه  /طبقات

اولویت دوم توسعه

نفوذپذیری

اولویت سوم توسعه

 -6-7-2تعيين ضريب اهميت (وزن) شاخصها

براي تعيين ضريب اهميت (وزن) شاخصها ،آنها دوبهدو با هم مقايسه ميشوند .بهعنوان مثال ،براي سؤال اين پژوهش
كه در توسعه درونی  ،نفوذپذيري داراي اهميت بيشتري است يا دسترسي به حملونقل عمومي؟ مبناي قضاوت در اين
پژوهش جدول  9كميتي ال ساعتي است كه بر اين اساس و با توجه به هدف ،شدت برتري شاخصها تعيين ميشود
( .)Saaty, 1980در این پژوهش ،از روش ميانگين هندسي ،جهت محاسبه ضريب اهميت (وزن) شاخصها استفاده شده
كه برای سهولت در محاسبه اوزان ،از نرمافزار اکسپرت چویس استفاده شده است.
جدول  :3وزنهای محاسبه شده برای شاخصها
شاخص

کیفیت ابنیه

وزن نرمال

0.0056

0.0085

0.017

0.053

0.107

شاخص

قدمت ابنیه
در حال ساخت

احداث طی
 10سال اخیر

بین  10تا 30
سال

بیشتر از 30
سال

زمین خالی

وزن محاسبه شده

0.032

0.32

0.063

0.146

0.429

وزن نرمال

0.053

0.053

0.010

0.024

0.072
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وزن محاسبه شده

0.022

0.033

0.067

0.206

0.415
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در حال ساخت

نوساز

مرمتی

تخریبی

زمین خالی
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مصالح ساختمانی ابنیه

شاخص

خشت و چوب

آجر و چوب

آجر و طاق
ضربی

اسکلت فلزی

زمین خالی

وزن محاسبه شده

0.637

0.258

0.105

0.021

0.445

وزن نرمال

0.018

0.010

0.008

0.002

0.053

تعداد طبقات ساختمان

شاخص

یک طبقه

دو طبقه

سه طبقه

چهار طبقه

پنج طبقه و
بیشتر

زمین خالی

وزن محاسبه شده

0.150

0.066

0.051

0.033

0.026

0.304

وزن نرمال

0.012

0.004

0.003

0.002

0.001

0.020

فضاهای کم بهرهبرداری شده

شاخص

بایر و فاقد
ساختمان

صنایع مزاحم

حملونقل و
انبار

فضای رها شده

وزن محاسبه شده

0.590

0.112

0.081

0.217

وزن نرمال

0.227

0.043

0.031

0.083

وزنهاي نرمال شده وارد محيط جیآیاس شده و در محيط آرکمپ 12با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی به تحليل
دادهها اقدام شد؛ تا اينكه فضاهايي كه قابليت توسعه درونی دارند را نشان داده و اولويتها را نمايش دهد .براساس
تحليلهاي انجام شده ،مشخص شد در بافت موردمطالعه ،بهواسطه وجود زمينهاي خالي ،فضاهاي رها شده و صنايع
مزاحم موجود در بافت ،امكان توسعه درونی وجود دارد .با توجه به شاخصهاي بومي تعريف شده براي اين توسعه و روش
بهكار گرفته شده در اين پژوهش به سايتهاي مناسب برای توسعه درونی و رتبهبندي و ارزشگذاري آنها در بافت مورد
نظر دست يافته شد.
جدول  :4نوع و مساحت فضاهای موجود جهت توسعه درونی
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عنوان

مساحت (مترمربع)

واحدهاي كارگاهي

7668.6

فضاهاي رهاشده

6377.5

اراضی خاکستری و قهوهای

20200

زندان و بازداشتگاه

3385

درون بافت و مركز شهر

مجموع

37631.1

-

شکل  :11قابلیتهای توسعه درونی در محدوده

موقعيت (جهت)
پراكنده در بافت

الزامات توسعه شهر از درون
شامره صفحه مقاله319-332 :
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برای دستیابی به توسعه درونی مطلوب ،باید ابتدا کاربریهایی که کمبود آنها در محدوده مشهود میباشد ایجاد شود
و سپس پیشنهادات دیگر ارائه شود .برای انجام این کار سرانههای محدوده مورد مطالعه محاسبه شد .از آنجا که سرانه
استاندارد برای کل شهر میباشد و نمیتوان آن را با یک محدوده مقایسه نمود ،بنابراین با استفاده از سرانه استاندارد،
سطح مورد نیاز برای اختصاص هر کاربری در بافت فرسوده مورد مطالعه ،محاسبه شد و با سطح موجود مورد مقایسه قرار
گرفت .در نتیجه بهجز كاربري مسكوني ،فرهنگي -مذهبي و تجاري ،سطح اختصاص يافته به تمامي كاربريها با كمبود
مواجه ميباشند كه بيشترين كاهش در سطح محدوده مربوط به كاربري تأسيسات و تجهيزات و پس از آن كاربري صنعتي
ميباشد .بعد از اين دو كاربري ،كاربريهاي اداري ،بهداشتي ،فضاي سبز و ورزشي و آموزشي بهترتيب در مرتبههاي بعدي
قرار ميگيرند كه در واقع اولويتهاي برنامهريزي براي توزيع بهينه امكانات را در محدوده موردمطالعه به خود اختصاص
خواهند داد.
شکل  :12اولویتبندی توسعه درونی در محدوده

 .7ارزيابي كيفيت زیستمحیطی ،اجتماعي -اقتصادي و كالبدي عرصههای مناسب برای توسعه
درونی شهر

در بررسی این شاخصها هرچقدر میزان آگاهی اجتماعی ،توان اقتصادی ،میزان مشارکت و سطح آسایش شهروندان باالتر
باشد ،بیانگر توسعهیافتگی از درون است .از بعد زیستمحیطی عالوه بر گرههای ترافیکی ،شبکه معابر و سایر آلودگیهای
صوتی ،کاربریها و فعالیتهایی مانند انبارها ،تعمیرگاهها و شعبات توزیع سوخت طیف وسیعی از آالیندههای مضر را وارد
محدودههای شهری میکنند که اندازهگیری و تعیین میزان آلودگیها و روند نزولی آن طی سالهای مختلف میتواند
حاکی از توسعه درونی باشد .با توجه بهشكلگيري ارگانيك بافت فرسوده ،دسترسي ساكنان به كاربريهاي مختلف
در شرايط متعادلي قرار ندارد ،به همين دليل لزوم تغيير كاربري بعضي از آنها برای ارائه بهتر خدمات به شهروندان
اين محدوده ضروري ميباشد .برای بررسي اين مسأله كه فضاهاي ناکارآمد و زمينهاي باير شهر بروجرد ،از نقطهنظر
زيستمحيطي ،اجتماعي -اقتصادي و كالبدي امكان توسعه و طراحي درونی را دارند يا نه از تكنيك دلفي 13بهره گرفته
شده است.

عنوان

کاربریهای
ناسازگار

زیستمحیطی

اجتماعي -اقتصادي

كالبدي

مثبت

منفي

مثبت

منفي

مثبت

منفي

مجموع

واحدهاي كارگاهي

%17

%10

%23

%11

%26

%13

%66

%34

پادگان

%18

%12

%18

%13

%23

%16

%59

%41

زندان

%20

%10

%24

%13

%22

%11

%66

%34

تأسيسات و تجهيزات مزاحم

%20

%12

%31

%11

%16

%10

%67

%33

شعبات توزيع سوخت

%19

%11

%28

%10

%20

%12

%67

%33
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ساختمانهای مخروبه

%21

%12

%19

%10

%27

%11

%67

%33

ساختمانهای
مخروبه و
متروكه

ساختمانهای متروكه

%22

%12

%18

%12

%24

%12

%64

%36

اراضي باير

%25

%11

%17

%11

%26

%10

%68

%32

بافت فرسوده موردمطالعه

%14

%12

%14

%11

%53

%47

%15

%11

اجتماعي اقتصادي
%10

%13

بافت فرسوده مركزی شهر بروجرد ،از نظر زيستمحيطي و كالبدي شرايط نسبتاً مناسبي دارد ،اما از ديدگاه اجتماعي-
اقتصادي ،اندكي با مشكل مواجه ميباشد ،كه البته اين مشكل در زمینه اجتماعي ميباشد ،چرا كه بهواسطه وجود بازار،
كل بافت از نظر اقتصادي پويا بوده و مشكل خاصي ندارد ،اما از نقطه نظر اجتماعي ،بهواسطه وجود فرهنگهاي مختلف
در نتيجه مهاجرت اقشار متفاوت جامعه ،دچار آشفتگي ميباشد كه با اصالح كالبدي بافت و پركردن فضاهاي خالي،
ميتوان گامي مهم در راستاي كاهش مشكالت اجتماعي اين بخش از شهر برداشت .در صورت اجراي درست راهكارهاي
رشد هوشمند و بهتبع آن توسعه از درون ،ميتوان بهحصول نتايج زير اميدوار بود:
کالبدی :بهسازي و نوسازي با مشاركت مردم ،بهبود وضعيت دسترسیها ،از بين رفتن فرسودگي كالبدي بافت؛
اقتصادی :كاهش هزینههای خدمات و هزینههای توسعه ،صرفهجوییهای ناشي از تجمع حملونقل کارآمد ،محدودسازي
گسترشهای شهری و حفاظت از اراضي كشاورزي و باغات ،كاهش هزینههای حملونقل ،حمايت از صنايعي كه به
محیطهایی كه به كيفيت باال بستگي دارند (توريسم ،كشاورزي و غیره)؛
اجتماعی :بهبود فرصتهای حملونقل ،بهخصوص براي كساني كه توانايي رانندگي ندارند ،تمركز فعالیتهای محلي در
محلهها و ارتقاي كيفيت زندگي ،امنيت بيشتر و محيط فعالتر ،فرصتهای بهتر براي خانهسازی ،باال بردن فعالیتهای
فيزيكي و بهبود شرايط بهداشت ،حفاظت از منابع منحصربهفرد فرهنگي (تاريخي ،سنتي و غیره)؛
زیستمحیطی :حفاظت از فضاهاي سبز و حیاتوحش ،كاهش آلودگي آب ،افزايش استفاده از حملونقل عمومي و كاهش
ضايعات زیستمحیطی ،كاهش كلي آالیندهها و گازهاي گلخانهای.

 .8نتیجهگیری
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رشد هوشمند و به تبع آن توسعه درونی بهعنوان راهبردي جامع براي مقابله با گسترش پراكنده و كمتراكم مناطق
پيراموني شهرها مطرح و در بسياري از كشورهاي توسعه يافته بهكار گرفته شد .بهطور كلي عليرغم انتخاب رشد هوشمند
و به تبع آن توسعه درونی در برخي از كشورها و موفقيت آن؛ استفاده از آن بهعنوان راهبردي درازمدت در ساماندهي
مناطق شهري كشورمان در شرايطي نتايج مطلوب خواهد داشت كه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن انجام يافته و به
تناسب تغيير نگرشها و شيوههاي زندگي در طي زمان و با توجه به تفاوتهاي مكاني ،اصول و تكنيكهاي آن بروز يابد.
با وجود اين ،توجه به راهبرد رشد هوشمند در برنامهريزي شهري كشور ما و بهرهبرداري از آن در شرايط كنوني ميتواند
به ارتقاي رويكردهاي روشهاي توسعه شهري كمك شاياني نمايد .اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين نكته است
كه توسعه درونی صرفاً به مسائل كالبدي توجه نكرده و سعي دارد تمامي مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،زیستمحیطی و
کالبدی (مسكن) را با هم مورد تحليل قرار دهد .اين موضوع كمتر در طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و
طرحهاي مشابه ديده ميشود و لحاظ اين امر ضروري به نظر ميرسد .از آنجايي كه توسعه درونی در زمينهاي خارج
شهر و بدون ارتباط با بافت شهري انجام نميشود ،لذا تناسب و هماهنگي اين نوع از توسعه با بافت همجوار بسيار اهميت
مييابد كه بايد در هر برنامه و طرحي از اين سنخ ،در كشور رعايت شود .بايد توجه داشت كه توسعه درونی هرچند در
مقام برقراري ارتباط و هماهنگي با بافت موجود است ،ولي به امر توسعه و رشد وضع موجود نيز توجه دارد و سعي دارد
با تغيير در وضع مسكن ،حملونقل عمومي ،افزايش تراكم و تأمين دسترسيها موجب رونق و پيشرفت كل بافت شود.
جمعیت شهر بروجرد طی دورههای مختلف سرشماری و با توجه به نرخ رشدهای بهدست آمده گویای آن است که بخش
اعظمی از افزایش جمعیت این شهر ناشی از مهاجرت میباشد .از طرفی تمرکز سیاسی -اداری و خدماتی این شهر ،توزیع
متعادل جمعیت در شهر را با مشکل مواجه نموده که اثرات نامطلوبی مانند اسکان غیررسمی را در پی خواهد داشت .بر
این اساس بافت فرسوده مركزی شهر بروجرد به لحاظ وجود شاخصهاي توسعه درونی مورد بررسي و تحليل قرار داده
شد ،تحليل سلسلهمراتبي انجام شده ،نشان از وجود شاخصهاي كالبدي توسعه درونی دارد كه بيانگر اين نكته است كه
محدوده موردمطالعه ،از نظر كالبدي توانايي طراحي و توسعه درونی را دارد .به لحاظ وجود شاخصهاي زيستمحيطي،
اجتماعي -اقتصادي نيز ،بافت فرسوده مركزی شهر بروجرد بستر مناسبی برای توسعه دارد؛ به نحوي كه با استفاده از
پانل دلفي ،مشخص شد كه محدوده مورد مطالعه ،از اين ديدگاهها نيز امكان توسعه و طراحي را دارا میباشد .براساس
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یافتههای پژوهش مشخص شد که در شهر ،قابلیتهای زیادی از جمله اراضی بایر ،مخروبه و اراضی واقع در بافتهای
فرسوده و تاریخی وجود دارد که از طریق آن میتوان پاسخگوی بخش مهمی از نیاز به زمین و مسکن بود .همچنین با
انتقال کاربریهای ناسازگار و مزاحم به خارج از شهر ،فضای باقیمانده از این کاربریها را میتوان برای احداث و توسعه
سایر کاربریها مورد بهرهبرداری قرار داد .عالوه بر موارد مطرح شده و فارغ از احتساب اراضي قهوهاي و خاکستري،
قابليتهاي زياد دیگری وجود دارد که ميتوانند مورد استفاده بهينه قرار گيرند؛ اما با توجه به اينکه نگاه برنامهريزان
شهري غالباً نگاه افقي به شهر است؛ به محض کاهش سرانه استاندارد هر يک از کاربریها ،فارغ از شدت فعاليت و تراکم
آن کاربري در وضع موجود ،صرفاً به تأمین آن در اراضي توسعهنیافته حواشي شهر توجه ميشود .از طرفی در بسياري
از شهرها مطابق با قانون و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ،فشار بر حفظ محدوده و حريم است و کليه
متوليان شهري ،فارغ از بسياري از مسائل اقتصادي (ارزش باالي زمين و ساختمان و نرخ باالي اجارهبها) و فرهنگي (عدم
تمايل به زندگي در طبقات و فرهنگ انزوا) بر لزوم حفظ محدودهها تأکید دارند .اين در حالي است که اعطاي تراکم و
تثبيت وضع موجود صرفاً مالکان و صاحبان مستغالت را غره کرده و بیخانمانها و مستأجران را به حاشيه ميراند.

پینوشت
1. Farris
2. Anderson
3. Yukubousky
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5. EPA
6. Habitat
7. ArcGis
8.Expert Choice
9.Brownfield
10. Boolean
11.AHP
12. Arcmap
13. Delphi
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