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چکیده
گستردگي کالبدی و گسيختگي اجتماعی، بر فرم شهری بسياري از شهرهاي غربي کشور نمايان است. گستردگي کالبدي 
شهرها، در سال هاي اخير، مي تواند ناشي از رشد طبيعي جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهر و تمرکز گرايي جمعيت 
و فعاليت و به طور کلي، به بهانه تأمين نياز مسکن و پيش بيني اراضي مسکوني باشد. اما گسيختگي کالبدي مي تواند 
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 چشم اندازهاي طبيعي شهر و مهم تر از همه غفلت از نواحی درونی شهرها و به 
تبع آن فرسودگي و افت شهري می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسي بافت فرسوده مرکزي شهر بروجرد از نظر داشتن 
ظرفيت های توسعه درونی و همچنين بررسی بستر اجتماعی- اقتصادی و غيره اين شهر، در جهت توسعه از درون مي باشد. 
اين پژوهش از جمله پژوهش های ارزيابی- تحليلی است. نوع داده ها، کمی- کيفی و شيوه گردآوری آن ها، کتابخانه اي- 
ميداني بوده است. برای ظرفيت سنجی فضايی از روش تحليل سلسله مراتبي AHP و در راستای محيط سنجی با بهره گيري 
از پرسش نامه متخصصين )پانل دلفي( از نقطه نظر زيست محيطي، اجتماعي- اقتصادي و کالبدي تحليل و ارزيابی شده 
است. يافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به وجود زمين هاي خالي و فضاهاي ناکارآمد و حضور برخي از صنايع 
مزاحم و وجود شرايط زيست محيطي، اجتماعي- اقتصادي و غيره بافت فرسوده بخش مرکزی شهر بروجرد امکان توسعه   
از درون را دارد و مي توان با بهره گيري از فضاهاي نام برده شده، تراکم ساختماني و در نتيجه تراکم جمعيتي را در محله ها 
داراي پتانسيل توسعه از  درون تعديل نمود و در بهره گيري عرصه های آزاد شده از فضاهاي ناکارآمد و زيرساخت های 

موجود، استفاده حداکثری از فضاهای شهر بروجرد شود.
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مقدمه
و  مرمتی  فرسوده،  از  اعم  واحدهای مسکونی  عناصر شهری، شامل  و  اجزاء  از  پيوسته ای  به هم  قديمی، مجموعه  بافت 
تخريبی، آثار با ارزش تاريخی، بازارها، تأسيسات شبکه معابر، فرم معماری و کالبد ويژه ای که محصول رشد تدريجی و 
ارگانيک شهر در ادوار تاريخی مبتنی بر فناوری حمل ونقل ماقبل صنعتی است بوده و دارای ساخت فضايی متمايزی 
از لحاظ کارکرد و سيما نسبت به بخش های جديد شهری است )Falamaki, 2001(. مداخله صحيح و مؤثر در احيای 
بافت های فرسوده شهری مستلزم شناخت فرآيند تحوالت ساختی و هدايت مؤثر نيروهای کارا در اين فرآيند، تغيير در 
زمان و شرايط مناسب است. به عبارت ديگر اجرای سياست های توسعه فيزيکی شهرها چنانچه متناسب با نيازهای روز 
)Maghsoudi & Habibi, 2002(. همان گونه که در  از بين خواهد رفت  بافت های شهری  صورت نگيرد، فرصت احيای 
بافت های  از مرگ  بافت های زنده جلوگيری می شود، برای جلوگيری  از مرگ  با تجديدشوندگی سلولی  موجودات زنده 
افقی  )Motawef, 2006(. رشد  تکيه کرد  آن  فرسوده  بافت های  احيای  و  آن  بر تجديدشوندگی سلول های  بايد  شهری 
شهرها به تبع افزايش سريع جمعيت آن ها منجر به باال رفتن قيمت زمين های شهری شده و متعاقباً توزيع متناسب و 
اختصاص فضاهای متناسب را به برخی از خدمات اساسی با مشکل رو به رو ساخته است. بدين ترتيب طی سال های اخير 
باززنده سازی، بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده به منظور استفاده از زمين و فراهم ساختن امکان توسعه از 
درون شهرها در دستور کار وزارت مسکن و  شهرسازی قرار گرفته است )Saeedi Rezvani et al., 2013(. بسياری از اراضی 
شهری يا فاقد کاربری هستند و يا دارای کاربری های فراشهری )پادگان، زندان وغيره( می باشند و يا اين که متناسب با 
باعث شده که  امر  اعمال نشده است. همين  تراکم ساختمانی- جمعيتی  ارزش زمين و تأسيسات و تجهيزات موجود، 
شهرها در فضاهای پيرامون خود به گونه ای افراطی گسترش يابند. اين در حالی است که می توان با محدود کردن گسترش 
حاشيه ای و اعمال سياست های تشويقی متراکم سازی عالوه بر استفاده بهينه و حداکثری از ظرفيت های درون شهر، مانع 
تخريب محيط زيست و نابودی اراضی کشاورزی حاشيه شهرها شد و با هدايت توسعه کالبدی از درون، گامی در جهت 
توسعه پايدار شهری برداشت )Saremi, 2014(. در علل پيدايی، تکوين و تداوم حيات شهر بروجرد، ويژگی های محيط 
طبيعی نقش اصلی را به عهده داشته اند. شهر بروجرد به دليل استقرار خود در يکی از دشت های غنی و حاصل خيز استان 
 Tarh & Kavosh( لرستان از يک سو و امکانات اقتصادی، اداری و فرهنگی موجود در آن واجد پذيرش جمعيت بوده است
با  اين شهر در ميان رشته کوه های زاگرس و احاطه شدن آن  از سويی ديگر استقرار   .)Consulting Engineers, 2004
گسل های متعدد، گسترش و توسعه اين شهر را با مشکل مواجه نموده و توسعه های جديد معموالً در قالب شهرک هايی 

که با ضعف زيرساختی روبه رو هستند ظهور پيدا کرده است.

1. پیشینه تحقیق
اين در حالی است که  بافت های فرسوده متمرکز شده اند.  تاريخی و  بافت های  بر احيای  انجام شده  اغلب پژوهش های 
چنانچه با ديد برنامه ريزی شهری نگريسته شود، مالحظه می شود که صرفاً بافت های فرسوده نيستند که منجر به احيا و 
رونق شهرها خواهند شد. بسياری از فضاهای شهری به خوبی تعيين کاربری نشده، يا شدت کاربری آن ها در محدوده شهر 
کمتر از ارزش زمين بوده و بسياری از کاربری ها دارای عملکرد فراشهری هستند )Saremi, 2014(. در ادامه، نمونه هايی از 

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور ذکر می شود.
در  محيط  ايمن سازی  رويکرد  با  ميان افزا  »الگوی  عنوان  تحت  پژوهشی  در  در سال 1387  ليپايی  رضايی  و  پيربابايی 
نوسازی بافت های فرسوده شهری؛ نمونه موردی، محله  ساقريسازان رشت« به بررسي اصول و مبانی استراتژی ميان افزا 
امنيت  و  دوستانه  عکس العمل های  و  روابط  برای  قوانينی  و  تنظيمات  به مثابه  طراحی  و  محيط  ايمن سازی  رويکرد  با 
عمومی از نظر وجود شاخص هاي نفوذ پذيري، اولويت سواره و سلسله مراتب دسترسي پرداختند و درنهايت اين نتيجه 
حاصل شد که در بافت مسکوني محله ساقريسازان، حضور سواره و پياده به صورت توأم و عدم  جدايي مسيرهاي پياده از 
خيابان ها، سبب  تشديد حس عدم  امنيت مي شود. همچنين در کاربری های موجود نوعی تجانس ديده می شود اما عدم 
وجود پيوستگی و سلسله مراتب در کاربری ها، سبب پراکندگی کاربری ها در بافت قديم شده است. سعيدی رضوانی و 
همکاران در سال 1392 در تحقيقی با عنوان »کاربرد اصول توسعه ميان افزا در بهبود فضايي- عملکردي بافت هاي شهري؛ 
مطالعه موردي، منطقه 17 شهرداري تهران« به بررسي بافت از نظر وجود شاخص های مختلف توسعه ميان افزا در جهت 
طراحي و توسعه پرداخته اند که نتايج تحقيق بيانگر وجود فضاهايي در محدوده مورد  مطالعه مي باشد که قابليت توسعه 
ميان افزا و جذب جمعيت را دارد. بنی هاشمی و همکاران در سال 1392 در تحقيقی با عنوان »توسعه ميان افزا در بافت های 
فرسوده شهری؛ مورد مطالعاتی، محله خانی آباد تهران« به بررسی و ارزيابی طرح های توسعه ميان افزا و معرفی اراضی و 
بافت های با پتانسيل باال جهت پياده سازی اين نوع توسعه پرداختند و از طريق تحليل سلسله مراتبی، موفق به رتبه بندی 
و اولويت بندی بلوک های دارای پتانسيل باالی توسعه شدند. داداش پور و همکاران در سال 1393 در پژوهشی با عنوان 
»بررسی ظرفيت توسعه ميان افزا در فضاهای موقوفه شهری؛ مطالعه موردی، ناحيه 3 منطقه 2 شهر يزد« به سنجش 
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ظرفيت توسعه ميان افزا در اراضی و فضاهای وقفی شهر يزد و پهنه بندی و اولويت بندی آن ها پرداختند. نتايج يافته ها 
حاکی از آن است که در تعيين ظرفيت توسعه اراضی وقفی ناحيه مطالعاتی، عوامل مديريتی- نهادی بيشترين تأثير و 
عوامل کالبدی- فضايی تأثير کم و عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثير ناچيزی در سنجش ظرفيت توسعه اراضی وقفی 
ناحيه مذکور دارند. ميرکتولی و حسينی در سال 1393 در پژوهشی تحت عنوان »ارزيابی تناسب اراضی ميان بافتی شهر 
گرگان برای توسعه ميان افزا با استفاده ترکيبی از AHP و GIS« به تشخيص و شناسايی اراضی مناسب ميان بافتی شهر 
گرگان برای توسعه مجدد پرداختند. نتايج اين پژوهش بيانگر آن است که بيشترين اراضی ميان بافتی سازگار و مناسب 
برای توسعه مجدد و ميان افزا در شمال و شمال شرقی بافت و کم ترين سازگاری و تناسب در بافت جنوب، جنوب غربی و 
حريم رودخانه ها قرار دارند. فريس1 در سال 2001، در پژوهشی تحت عنوان موانع استفاده از توسعه درونی برای رشد 
هوشمند شهر، رشد هوشمند را به عنوان ديدگاهی که از توسعه متراکم شهری و حفظ کيفيت زندگی در لبه های شهری 
حمايت می کند بررسی کرده است. اندرسون2 در سال 2005 در مقابل گسترش افقی شهر بر نظريه توسعه شهر از درون 
تأکيد می کند. از نظر وی جوامعي که به کاهش سرعت گسترش افقي و برگرداندن سرزندگي اقتصادي به هسته اوليه 
شهرها عالقه مندند، بايد در برنامه ريزي توسعه دروني شهر سرمايه گذاري نمايند. وي در نتيجه، توسعه درونی را جانشيني 
موجه براي گسترش افقي شهرها مي داند که فرصت هايي را براي رشد، بدون به زير ساخت بردن اراضي کشاورزي و اراضي 
حساس زيست محيطي، فراهم مي آورد و از طريق توسعه فشرده به صرفه جويي در مصرف انرژي غيرقابل تجديد، کمک 
مي کند. عالوه بر آن، توسعه درونی مي تواند سر زندگي، تنوع و سالمت اقتصادي شهرها را ارتقاء بخشد. ياکوبوسکی3 در 
سال 1997 در کتاب خود نشان می دهد که توسعه از درون می تواند به برطرف کردن بسياری از مشکالت ناشی از رشد 
سريع و بدون برنامه شهرها و مناطق شهری کمک کند. وي نتيجه مي گيرد که توسعه از درون به ايجاد شکل فشرده شهر 
و توسعه شهری کمک می نمايد و موجب بهره برداری کامل از تسهيالت و خدمات موجود، پيش از ايجاد و توسعه خدمات 

پرهزينه در نواحی بيرونی می شود و همچنين فرصت هايی را برای افزايش عرضه انواع مسکن ايجاد می نمايد.
هرگونه اقدام در جهت توسعه، پيش نيازهايی را طلب می نمايد که رعايت سلسله مراتب و ترتيب آن ها جهت رسيدن به 
اهداف، الزم و ضروری است. توسعه درون بافتی نيز از اين قاعده مستثنی نيست و مستلزم سنجش بسترهای مختلف 
است. در پژوهش حاضر ابتدا ظرفيت سنجی فضايی- کالبدی صورت پذيرفت، سپس با استفاده از تحليل سلسله مراتبی به 
اولويت بندی ظرفيت های توسعه پرداخته شد و در آخر به بسترسنجی اجتماعی- اقتصادی و زيست محيطی مبادرت شد. 

رعايت اصول و ترتيب مراحل، وجه تمايز اين پژوهش با ساير پژوهش های انجام شده است.

2. بنیان های نظری
رشد هوشمند، اصطالحي قابل انعطاف و درعين حال گسترده است که حجم بسياري از معاني و مفاهيم جديد را که در 
تالش براي بهبود برنامه ريزي شهري است، در بر می گيرد. همين امر، ارائه تعريفي مشخص توسط مراجع خاص و معتبر 
را ضروري مي سازد. خوشبختانه تا کنون در رابطه با رشد  هوشمند مرجع اصلي يعني انجمن برنامه ريزي آمريکا4 و آژانس 
برنامه ريزي آمريکا رشد هوشمند را چنين تعريف  انجمن  ارائه نموده اند.  را  تعاريف خود  حفاظت محيط  زيست آمريکا5 
مي کند: رشد هوشمند به معني استفاده از برنامه ريزي جامعي است براي: هدايت، طراحي، توسعه، تجديد حيات و ساختن 
جامعه اي براي همه  کساني که يک حس خاص از تعلق به مکان و جامعه را در خود دارند، توسعه انواع حمل ونقل، توزيع 
 Smart growth( مناسب هزينه و منافع حاصل از توسعه، حفاظت و باال بردن توان هاي منابع طبيعي و فرهنگي جامعه
را به شکل زير تعريف  definition, cited from:www.apa, 2002(. آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا رشد هوشمند 
مي کند: »رشد هوشمند طيف گسترده اي از استراتژي هاي توسعه و زيست محيطي است که به حفاظت از محيط زيست 
 Smart growth definition,( »پيرامون و ايجاد جامعه اي جذاب تر با اقتصادي قوي تر و تنوع اجتماعي بيشتر کمک مي کند
cited from:www.apa.gov, 2007(. در راستای عملی کردن رشد هوشمند، توسعه از درون )اولين بار سال 1976 و در 
کنفرانس هبيتات6 در کانادا( با تأکيد بر استفاده از فرصت ها و ظرفيت های توسعه شهر از درون، البته در مقياس پايين تر 
از رشد هوشمند، مطرح شد )Mir Moghtadaee et al., 2010(. سه سال بعد مفهوم توسعه از درون برای اولين بار در 
 Hudnut,( سال 1979 توسط انجمن امالک و مستغالت آمريکا رسماً تعريف و در جهت اهداف اقتصادی به کار گرفته شد
2001(. در سال 1989 پس از برگزاری کنفرانس برانتلند، گزارش WCED منتشر شد که اولين سندی است که به طور 
روشن به توسعه پايدار اشاره می کند. يک سال بعد و متأثر از اين سند، گزارش سبز CEC در سال 1990 تهيه شد و در 
سال 1993 در دستور کار 21 سران انتشار يافت. اين اسناد که با محوريت موضوع توسعه پايدار تهيه شده است، همگی 
متأثر از پارادايمی است که بعد از دهه 1970 مبنی بر توسعه از درون شکل يافته است. توسعه از درون در حقيقت نوعي 
از توسعه است که برخالف ساير سياست هاي توسعه شهري، در بستر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحد هاي 
همسايگي صورت مي پذيرد. در اين نوع توسعه، شهرها به جاي گسترش افقي، به صورت عمودي رشد می يابند. بافت هاي 
قديمي، فرسوده و ناکارآمد شهري، مورد احيا و بهسازي و نوسازي قرار مي گيرند و اراضي باير و رها  شده شهري به کار 
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گرفته مي شوند )Aeeni & Ardestani, 2009(. در جدول 1 رويکردهای نظری مرتبط با توسعه درونی مطرح شده است.
جدول 1: رویکردهای نظری مرتبط با توسعه از درون 

اصول و ابعاد مرتبط با توسعه از درونرویکردهای نظری

سطح 
کالن

توسعه پايدار

افزايش فشردگی کالبدی در توسعه شهری، کاهش پراکندگی شهری، پر کردن بافت موجود شهر، 
افزايش متعادل تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروک و فرسوده، احياء و تغيير کاربری بناهای 
آلودگی محيطی  اتومبيل، کاهش  از  استفاده  زندگی، کاهش  و  کار  فاصله محل  قديمی، کاهش 

.)Rahnama & Abbaszadeh, 2008(

جنبش شهرسازی 
نوين

پياده مداری، کاربری مختلط و متنوع، مسکن مختلط، افزايش تراکم، حمل ونقل هوشمند و پايدار 
.)Ligmann et al., 2005(

هم سو

تراکم باال، کاربری مختلط شهری و استفاده از سيستم حمل ونقل عمومی کارا و همچنين تشويق شهر فشرده
.)Pour Mohammadi & Ghorbani, 2003( پياده روی و دوچرخه سواری

رشد هوشمند
اختالط کاربری، خلق گستره ای از فرصت ها و گزينه های مسکونی، خلق محله های قابل پياده روی، 
از گزينه های حمل ونقل،  تنوعی  فراهم کردن  به سوی جوامع موجود،  توسعه  و  تقويت و هدايت 

.)SGN, 2002( تشويق جامعه و سرمايه داران به مشارکت در تصميمات توسعه

مکمل

توسعه با رويکرد 
کاربری مختلط

ترکيب انواع کاربری تجاری، فرهنگی- تفريحی، اداری و غيره با کاربری مسکونی به صورت عمودی 
.)TGM Program Staff, 2001( يا افقی در کنار هم

توسعه بر مبنای 
شبکه حمل ونقل 

عمومی
.)APA, 2006( ترويج حمل ونقل عمومی، پياده محوری و نيز استفاده ترکيبی از کاربری ها

)Dadashpoor et al., 2014(

3. مدل تحلیلی پژوهش
سياست توسعه درونی در کنار ديگر سياست های توسعه شهری )توسعه متصل- توسعه منفصل( مطرح می شود که با توجه 
به بررسی ها، بازخوردها و نظرات کارشناسان فعال در حوزه مديريت شهری، دارای مزايای بيشتری نسبت به دو سياست 
ديگر می باشد و همچنين نسبت به سياست های مطرح شده، هزينه اضافی بر دولت و شهروندان تحميل نمی کند. لذا با 
توجه به وجود ظرفيت های موجود، اين توسعه می تواند تا مدت ها پاسخگوی نياز جمعيت، مسکن و ساير خدمات شهری 

باشد.
شکل 1: مدل تحلیلی پژوهش
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4. روش تحقیق
پژوهش حاضر از حيث هدف در شمار پژوهش هاي شناختی و از لحاظ ماهيت و روش تحقيق از نوع روش های ارزيابی- 
تحليلی است. بخش مطالعه ميداني با استفاده از روش پيمايشي بر مبناي ابزار پرسش نامه صورت پذيرفته است. جامعه 
آماري از ميان 30 نفر 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 کتابخانه اي براي يافتن سوابق تحقيق و بررسي ابعاد نظري آن در ميان صاحب نظران و فعاالن اين 
حوزه و برداشت از دستاوردهاي تجربي پژوهش هايي که در اين زمينه صورت پذيرفته اند انجام گرفت. همچنين طرح هاي 
توسعه شهري تصويب شده، مصوبات قانوني، برنامه هاي عمراني توسعه اقتصادي- اجتماعي پنج ساله کشور و استفاده از 
اليه های مختلف اطالعات مکانی و ساير منابعي که اطالعات و آمارهاي مورد نياز در خصوص هر يک از متغيرها را به دست 
مي داد، مورد بررسي قرار گرفت و تحليل و ارزيابی داده ها با استفاده از نرم افزار جی ای اس7 و نرم افزار اکسپرت چويس8 

صورت پذيرفت.

5. محیط شناسی پژوهش
شهر بروجرد، از نظر تقسيمات سياسی متعلق به استان لرستان در غرب کشور است. وسعت محدوده قانوني شهر بروجرد 
بالغ بر 3719/09 هکتار بوده که به سه منطقه شهرداري و 17 ناحيه که شامل 36 محله مي باشد، تقسيم شده است. در 
اين پژوهش، شهرهاي 25 تا 250 هزار نفري منطقه زاگرس به عنوان شهر مياني شناخته شده اند. شهر بروجرد با جمعيت 
اراضي خاکستري/  اين مسأله وجود 317 هکتار  قرار مي گيرد. حاصل  نفر در دسته شهرهاي مياني منطقه  240 هزار 
قهوه اي و 479 هکتار انواع بافت هاي فرسوده )تاريخی، ميانی و حاشيه ای( در داخل محدوده فعلي شهر بروجرد است که 
بيانگر رشد پراکنده شهر و شکل گيري بافتي گسسته و گسيخته در طول دوره هاي مختلف می باشد. در پژوهش حاضر 

محدوده مطالعاتی، بافت فرسوده تاريخی و ميانی شهر بروجرد می باشد.

جدول 2: تحوالت مربوط به گسترش کالبدی و جمعیتي شهر بروجرد

نرخ رشدبعد خانوارتعداد خانوارجمعیتدوره سرشماريسطح شهر )به هکتار(سال هاي گسترش شهر

1300 -1320194,213354918696885,07-
1320 -1332235,4134571486146904,83,8
1332 -13413291355101345214084,73,5
1341 -135213291365183160355075,16,1
1352 -13651748,41375217804466474,61,7
1365 -13751769,31385244981583293,91,24
1375 -138517931390240654617063,9-5,7
1385 -13901824

 )Statistical Center of Iran, 2010(

شکل 2: موقعیت محدوده و انواع بافت فرسوده شهر بروجرد
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6. ظرفیت سنجی فضایی توسعه درون شهری در بافت
حوزه عمل توسعه درونی در دو حوزه اصلی قابل طبقه بندی است: 1. اراضی براون فيلد9؛ مشتمل بر اراضی باير، خاکستری/ 
و حاشيه ای؛  ميانی  تاريخی،  فرسوده  بافت های  بر:  فرسوده؛ مشتمل  بافت های   .2 ناکارآمد شهری.  بافت های  و  قهوه ای 
به عبارت ديگر توسعه درونی به کارگيری تمام توان و ظرفيت های بالقوه و بالفعل موجود در شهر است. لذا اولين مرحله 
مهم و تأثيرگذار، تهيه تعدادی از شاخص ها است که نمايانگر وضعيت موجود شهر از توسعه يافتگی درونی است. در اين 
مرحله از پژوهش، به شناخت شاخص هاي توسعه درونی پرداخته و محدوده موردمطالعه براساس معيارها مورد بررسي 
قرار مي گيرد و اليه هاي اطالعاتي مرتبط با آن ها با استفاده از اطالعات رقومي و پايگاه داده هاي جی آی اس توليد مي شود. 
شاخص هاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل نفوذپذيری، دسترسي به حمل و نقل عمومي، وجود اراضي باير، صنعتي- 

کارگاهي، حمل و نقل و انبار، تعداد طبقات، قدمت و کيفيت ابنيه مي باشد.

1-6- سنجش نفوذپذیری بافت
حدي از قدرت انتخاب که يک محيط به مردم مي دهد تا بدان طريق از مکاني به مکان ديگر بروند را نفوذ پذيري مي ناميم 
)Behzadfar, 2006(. در اين شاخص بلوک هايي که عرض معابر آن ها کمتر از 6 متر باشند، از پتانسيل مناسب براي توسعه 

 درونی برخوردار مي باشند.  
شکل 3: نفوذ پذیری بافت

2-6- سنجش دسترسي به حمل ونقل عمومي
با گستردگی شهرها، دور شدن کاربري ها از يکديگر، دسترسي سريع، مطمئن و ارزان به نقاط مورد نظر موضوع بسيار 
پيچيده و پرهزينه اي را پديد آورده است )Bahraini, 2003(. بلوک هاي با دسترسي مناسب به ايستگاه هاي اتوبوس موجود 
از پارامترهاي توسعه درونی محسوب مي شوند. در محدوده موردمطالعه هشت ايستگاه  )حداکثر 500 متر( يکي ديگر 

اتوبوس وجود دارد که اکثر ايستگاه ها در بخش شمال و شمال  شرقی محدوده قرار دارند. 

شکل 4: دسترسی به حمل ونقل عمومی
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3-6- ارزیابی وضعیت کیفیت و قدمت بنا
هر چه تعداد بناهاي نامقاوم و قديمي در سطح مناطق شهري بيشتر باشد؛ پتانسيل توسعه درونی مثبت و بيشتر است؛ 
بدين ترتيب هر چه تعداد ساختمان هاي با قدمت باالی بيست سال بيشتر باشد؛ ساکنين آن بيشتر به راهبردهاي عملياتي 

توسعه از درون تمايل نشان مي دهند. شکل های 5 و 6 وضعيت کيفيت و قدمت بناها را نشان می دهند.

شکل 5: کیفیت ابنیه در بافت

 

شکل 6: قدمت بنا در بافت

 

4-6- وجود اراضي بایر، ساخته نشده، صنعتي- کارگاهي و حمل ونقل و انبار
هر چه از ميزان ناسازگاري کاربرهاي هم جوار در محدوده شهر کاسته شود، به مفهوم حرکت در مسير توسعه يافتگی شهر 
از درون است. شهري که کاربرهاي هم جوار و يا در حوزه نفوذ يکديگر، از نظر سنخيت فعاليت با هم منطبق و سازگار 

نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجام فعاليت يکديگر شوند، نمي توان آن را توسعه  يافته از درون دانست.

شکل 7: اراضي بایر، صنعتي- کارگاهي و حمل ونقل و انبار
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5-6- ارزیابی تعداد طبقات و تراکم ساختمانی موجود
بهره وري زمين شهري بدين مفهوم است که با توجه به گران  بودن، کمياب  بودن و تجديد ناپذير بودن زمين شهري، توسط 
چند نفر از سکنه شهر مورد بهره برداري قرار مي گيرد. هر چه ميزان تعداد نفرات بيشتر باشد، به مفهوم بهره وري باالتر 
زمين شهري است. اين موضوع براي ساير شاخص ها نيز موضوعيت دارد. بنابراين، استفاده مناسب از ارتفاع مجاز، توسعه 

را پيشرفت مي دهد. پس زمين هاي کم ارتفاع از پتانسيل هاي توسعه درونی محسوب مي شوند.

شکل 8: تعداد طبقات و تراکم ساختمانی

 

6-6- ارزیابی وضعیت اسکلت ساختمان ها
يکي ديگر از شاخص هاي داراي اهميت در بحث توسعه درونی، اسکلت ساختمان مي باشد، بدين شکل که پالک هاي فاقد 

اسکلت و پايه، داراي اين پتانسيل مي باشند.

شکل 9: مصالح و اسکلت ساختمان ها

 
 

7-6- پتانسیل های محدوده جهت امکان سنجي توسعه درونی
پس از شناسايي شاخص های مختلف توسعه درونی و توليد اليه های مربوطه، الزم است با همپوشاني اين اليه ها به يک  
اليه، به نتيجه واحد دست يابيم. در همپوشاني اليه های فوق از مدل بولين10 و سلسله مراتبی11 استفاده شده است. در مدل 

بولين، عضويت در يک مجموعه به صورت يک )وجود شاخص( و صفر )عدم وجود شاخص( مطرح شده است.

1-7-6- اولویت شاخص های کالبدی توسعه درونی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
فرآيند تحليل سلسله مراتبی يکی از جامع ترين سيستم های طراحی شده برای تصميم گيری با معيارهای چندگانه است. 
لذا در اولين اقدام بايد ساختار سلسله مراتبي مشخص شود که در اين صورت با يک سلسله مراتب دوسطحي شامل: هدف 
)توسعه درونی(، شاخص های اصلي و درنهايت گزينه ها مواجه می شود )شکل 10(. سلسله مراتبي بودن ساختار به اين 
دليل است که عناصر تصميم گيري را مي توان در سطوح مختلف دسته بندي نمود )Bowen, 1993(. اين فرآيند طی مراحل 

زير انجام می پذيرد.
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1. تبديل موضوع يا مسأله به ساختار سلسله مراتبی
2. تبيين ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارها و مقايسه زوجی

3. تعيين ضريب اهميت گزينه ها
4. تعيين امتياز نهايی )اولويت( گزينه ها

.)Zebardast, 2001( 5. بررسی سازگاری در قضاوت ها

شکل 10: ساختار سلسله مراتبی توسعه درونی

 

 
 های اصلی توسعه درونیشاخص

اراضی بایر و 
 ساخته نشده

 نفوذپذیری

 توسعه درونی

اراضی صنعتی / 
 کارگاهی

دسترسی به 
 ونقلحمل

کیفیت/ قدمت/ 
 طبقات /ابنیه 

 توسعه سوماولویت  توسعه دوماولویت  اولویت اول توسعه

2-7-6- تعیین ضریب اهمیت )وزن( شاخص ها
براي تعيين ضريب اهميت )وزن( شاخص ها،  آن ها دوبه دو با هم مقايسه مي شوند. به عنوان مثال، براي سؤال اين پژوهش 
که در توسعه درونی ، نفوذ پذيري داراي اهميت بيشتري است يا دسترسي به حمل ونقل عمومي؟ مبناي قضاوت در اين 
پژوهش جدول 9 کميتي ال ساعتي است که بر اين اساس و با توجه به هدف، شدت برتري شاخص ها تعيين مي شود 
)Saaty, 1980(. در اين پژوهش، از روش ميانگين هندسي، جهت محاسبه ضريب اهميت )وزن( شاخص ها استفاده شده 

که برای سهولت در محاسبه اوزان، از نرم افزار اکسپرت چويس استفاده شده است.

جدول 3: وزن های محاسبه شده برای شاخص ها

شاخص
کیفیت ابنیه

زمين خالیتخريبیمرمتینوسازدر حال ساخت
0,0220,0330,0670,2060,415وزن محاسبه شده

0,00560,00850,0170,0530,107وزن نرمال

شاخص
قدمت ابنیه

احداث طی در حال ساخت
10 سال اخير

بين 10 تا 30 
سال

بيشتر از 30 
زمين خالیسال

0,0320,320,0630,1460,429وزن محاسبه شده
0,0530,0530,0100,0240,072وزن نرمال
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شاخص
مصالح ساختمانی ابنیه

آجر و طاق آجر و چوبخشت و چوب
زمين خالیاسکلت فلزیضربی

0,6370,2580,1050,0210,445وزن محاسبه شده
0,0180,0100,0080,0020,053وزن نرمال

شاخص
تعداد طبقات ساختمان 

پنج طبقه و چهار طبقهسه طبقهدو طبقهيک طبقه
زمين خالیبيشتر

0,1500,0660,0510,0330,0260,304وزن محاسبه شده
0,0120,0040,0030,0020,0010,020وزن نرمال

شاخص
فضاهای کم بهره برداری شده

باير و فاقد 
حمل ونقل و صنايع مزاحمساختمان

فضای رها شدهانبار

0,5900,1120,0810,217وزن محاسبه شده
0,2270,0430,0310,083وزن نرمال

وزن هاي نرمال شده وارد محيط جی آی اس شده و در محيط آرک مپ12 با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی به تحليل 
براساس  نمايش دهد.  را  اولويت ها  و  داده  نشان  را  دارند  توسعه درونی  قابليت  اينکه فضاهايي که  تا  اقدام شد؛  داده ها 
تحليل هاي انجام شده، مشخص شد در بافت موردمطالعه، به واسطه وجود زمين هاي خالي، فضاهاي رها شده و صنايع 
مزاحم موجود در بافت، امکان توسعه درونی وجود دارد. با توجه به شاخص هاي بومي تعريف شده براي اين توسعه و روش 
به کار گرفته شده در اين پژوهش به سايت هاي مناسب برای توسعه درونی و رتبه بندي و ارزش گذاري آن ها در بافت مورد 

نظر دست يافته شد.
جدول 4: نوع و مساحت فضاهای موجود جهت توسعه درونی

موقعیت )جهت(مساحت )مترمربع(عنوان
7668,6واحدهاي کارگاهي

پراکنده در بافت 6377,5فضاهاي رهاشده
20200اراضی خاکستری و قهوه ای

درون بافت و مرکز شهر3385زندان و بازداشتگاه
-37631,1مجموع

شکل 11: قابلیت های توسعه درونی در محدوده
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برای دستيابی به توسعه درونی مطلوب، بايد ابتدا کاربری هايی که کمبود آن ها در محدوده مشهود می باشد ايجاد شود 
و سپس پيشنهادات ديگر ارائه شود. برای انجام اين کار سرانه های محدوده مورد مطالعه محاسبه شد. از آنجا که سرانه 
استاندارد برای کل شهر می باشد و نمی توان آن را با يک محدوده مقايسه نمود، بنابر اين با استفاده از سرانه استاندارد، 
سطح مورد نياز برای اختصاص هر کاربری در بافت فرسوده مورد مطالعه، محاسبه شد و با سطح موجود مورد مقايسه قرار 
گرفت. در نتيجه به جز کاربري مسکوني، فرهنگي- مذهبي و تجاري، سطح اختصاص يافته به تمامي کاربري ها با کمبود 
مواجه مي باشند که بيشترين کاهش در سطح محدوده مربوط به کاربري تأسيسات و تجهيزات و پس از آن کاربري صنعتي 
مي باشد. بعد از اين دو کاربري، کاربري هاي اداري، بهداشتي، فضاي سبز و ورزشي و آموزشي به ترتيب در مرتبه هاي بعدي 
قرار مي گيرند که در واقع اولويت هاي برنامه ريزي براي توزيع بهينه امکانات را در محدوده موردمطالعه به خود اختصاص 

خواهند داد.

شکل 12: اولویت بندی توسعه درونی در محدوده

 

7. ارزیابي کیفیت زیست محیطی، اجتماعي- اقتصادي و کالبدي عرصه های مناسب برای توسعه 
درونی شهر

در بررسی اين شاخص ها هرچقدر ميزان آگاهی اجتماعی، توان اقتصادی، ميزان مشارکت و سطح آسايش شهروندان باالتر 
باشد، بيانگر توسعه يافتگی از درون است. از بعد زيست محيطی عالوه بر گره های ترافيکی، شبکه معابر و ساير آلودگی های 
صوتی، کاربری ها و فعاليت هايی مانند انبارها، تعميرگاه ها و شعبات توزيع سوخت طيف وسيعی از آالينده های مضر را وارد 
محدوده های شهری می کنند که اندازه گيری و تعيين ميزان آلودگی ها و روند نزولی آن طی سال های مختلف می تواند 
مختلف  کاربري هاي  به  فرسوده، دسترسي ساکنان  بافت  ارگانيک  به شکل گيري  توجه  با   باشد.  درونی  توسعه  از  حاکی 
در شرايط متعادلي قرار ندارد، به همين دليل لزوم تغيير کاربري بعضي از آن ها برای ارائه بهتر خدمات به شهروندان 
اين محدوده ضروري مي باشد. برای بررسي اين مسأله که فضاهاي ناکارآمد و زمين هاي باير شهر بروجرد، از نقطه نظر 
زيست محيطي، اجتماعي- اقتصادي و کالبدي امکان توسعه و طراحي درونی را دارند يا نه از تکنيک دلفي13 بهره گرفته 

شده است.

جدول 5: نظرات کارشناسان درباره شاخص های زیست محیطی، اقتصادي- اجتماعي و کالبدي در مورد جایگزیني 
کاربری های مناسب با فضاهاي مطرح شده در بافت فرسوده مرکزي شهر بروجرد

عنوان

شاخص ها

مجموع کالبدياجتماعي- اقتصاديزیست محیطی

منفيمثبتمنفيمثبتمنفيمثبت

کاربری های 
ناسازگار

34%66%13%26%11%23%10%17%واحدهاي کارگاهي
41%59%16%23%13%18%12%18%پادگان
34%66%11%22%13%24%10%20%زندان

33%67%10%16%11%31%12%20%تأسيسات و تجهيزات مزاحم
33%67%12%20%10%28%11%19%شعبات توزيع سوخت
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ساختمان های 
مخروبه و 

متروکه

33%67%11%27%10%19%12%21%ساختمان های مخروبه

36%64%12%24%12%18%12%22%ساختمان های متروکه

32%68%10%26%11%17%11%25%اراضي باير

12%14%بافت فرسوده موردمطالعه
47%53%11%14%اقتصادياجتماعي

%10%13%15%11

بافت فرسوده مرکزی شهر بروجرد، از نظر زيست محيطي و کالبدي شرايط نسبتاً مناسبي دارد، اما از ديدگاه اجتماعي- 
اقتصادي، اندکي با مشکل مواجه مي باشد، که البته اين مشکل در زمينه اجتماعي مي باشد، چرا که به واسطه وجود بازار، 
کل بافت از نظر اقتصادي پويا بوده و مشکل خاصي ندارد، اما از نقطه نظر اجتماعي، به واسطه وجود فرهنگ هاي مختلف 
در نتيجه مهاجرت اقشار متفاوت جامعه، دچار آشفتگي مي باشد که با اصالح کالبدي بافت و پر کردن فضاهاي خالي، 
مي توان گامي مهم در راستاي کاهش مشکالت اجتماعي اين بخش از شهر برداشت. در صورت اجراي درست راهکارهاي 

رشد هوشمند و به تبع آن توسعه از درون، مي توان به حصول نتايج زير اميدوار بود:
کالبدی: بهسازي و نوسازي با مشارکت مردم، بهبود وضعيت دسترسی ها، از بين رفتن فرسودگي کالبدي بافت؛

اقتصادی: کاهش هزينه های خدمات و هزينه های توسعه، صرفه جويی های ناشي از تجمع حمل ونقل کارآمد، محدودسازي 
به  که  از صنايعي  هزينه های حمل ونقل، حمايت  کاهش  باغات،  و  کشاورزي  اراضي  از  و حفاظت  گسترش های شهری 

محيط هايی که به کيفيت باال بستگي دارند )توريسم، کشاورزي و غيره(؛ 
اجتماعی: بهبود فرصت های حمل ونقل، به خصوص براي کساني که توانايي رانندگي ندارند، تمرکز فعاليت های محلي در 
محله ها و ارتقاي کيفيت زندگي، امنيت بيشتر و محيط فعال تر، فرصت های بهتر براي خانه سازی، باال بردن فعاليت های 

فيزيکي و بهبود شرايط بهداشت، حفاظت از منابع منحصربه فرد فرهنگي )تاريخي، سنتي و غيره(؛ 
زيست محيطی: حفاظت از فضاهاي سبز و حيات  وحش، کاهش آلودگي آب، افزايش استفاده از حمل ونقل عمومي و کاهش 

ضايعات زيست محيطی، کاهش کلي آالينده ها و گازهاي گلخانه ای.

8. نتیجه گیری
پراکنده و کم تراکم مناطق  با گسترش  براي مقابله  راهبردي جامع  به عنوان  تبع آن توسعه درونی  به  و  رشد هوشمند 
پيراموني شهرها مطرح و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته به کار گرفته شد. به طور کلي علي رغم انتخاب رشد هوشمند 
و به تبع آن توسعه درونی در برخي از کشورها و موفقيت آن؛ استفاده از آن به عنوان راهبردي درازمدت در ساماندهي 
مناطق شهري کشورمان در شرايطي نتايج مطلوب خواهد داشت که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن انجام يافته و به 
تناسب تغيير نگرش ها و شيوه هاي زندگي در طي زمان و با توجه به تفاوت هاي مکاني، اصول و تکنيک هاي آن بروز يابد. 
با وجود اين، توجه به راهبرد رشد هوشمند در برنامه ريزي شهري کشور ما و بهره برداري از آن در شرايط کنوني مي تواند 
به ارتقاي رويکردهاي روش هاي توسعه شهري کمک شاياني نمايد. اما آن چه که بايد مورد توجه قرار گيرد اين نکته است 
که توسعه درونی صرفاً به مسائل کالبدي توجه نکرده و سعي دارد تمامي مسائل اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطی و 
کالبدی )مسکن( را با هم مورد تحليل قرار دهد. اين موضوع کمتر در طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و 
طرح هاي مشابه ديده مي شود و لحاظ اين امر ضروري به نظر مي رسد. از آنجايي که توسعه درونی در زمين هاي خارج 
شهر و بدون ارتباط با بافت شهري انجام نمي شود، لذا تناسب و هماهنگي اين نوع از توسعه با بافت همجوار بسيار اهميت 
مي يابد که بايد در هر برنامه و طرحي از اين سنخ، در کشور رعايت شود. بايد توجه داشت که 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 مسکن، حمل و نقل عمومي، افزايش تراکم و تأمين دسترسي ها موجب رونق و پيشرفت کل بافت شود. 
جمعيت شهر بروجرد طی دوره های مختلف سرشماری و با توجه به نرخ رشد های به دست آمده گويای آن است که بخش 
اعظمی از افزايش جمعيت اين شهر ناشی از مهاجرت می باشد. از طرفی تمرکز سياسی- اداری و خدماتی اين شهر، توزيع 
متعادل جمعيت در شهر را با مشکل مواجه نموده که اثرات نامطلوبی مانند اسکان غيررسمی را در پی خواهد داشت. بر 
اين اساس بافت فرسوده مرکزی شهر بروجرد به لحاظ وجود شاخص هاي توسعه درونی مورد بررسي و تحليل قرار داده 
شد، تحليل سلسله مراتبي انجام شده، نشان از وجود شاخص هاي کالبدي توسعه درونی دارد که بيانگر اين نکته است که 
محدوده موردمطالعه، از نظر کالبدي توانايي طراحي و توسعه درونی را دارد. به لحاظ وجود شاخص هاي زيست محيطي، 
اجتماعي- اقتصادي نيز، بافت فرسوده مرکزی شهر بروجرد بستر مناسبی برای توسعه دارد؛ به نحوي که با استفاده از 
پانل دلفي، مشخص شد که محدوده مورد مطالعه، از اين ديدگاه ها نيز امکان توسعه و طراحي را دارا می باشد. براساس 
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يافته های پژوهش مشخص شد که در شهر، قابليت های زيادی از جمله اراضی باير، مخروبه و اراضی واقع در بافت های 
فرسوده و تاريخی وجود دارد که از طريق آن می توان پاسخگوی بخش مهمی از نياز به زمين و مسکن بود. همچنين با 
انتقال کاربری های ناسازگار و مزاحم به خارج از شهر، فضای باقی          مانده از اين کاربری ها را می توان برای احداث و توسعه 
قهوه اي و خاکستري،  اراضي  احتساب  از  فارغ  و  بر موارد مطرح شده  داد. عالوه  قرار  بهره برداری  ساير کاربری ها مورد 
قابليت هاي زياد ديگری وجود دارد که مي توانند مورد استفاده بهينه قرار گيرند؛ اما با توجه به اينکه نگاه برنامه ريزان 
شهري غالباً نگاه افقي به شهر است؛ به محض کاهش سرانه استاندارد هر يک از کاربری ها، فارغ از شدت فعاليت و تراکم 
آن کاربري در وضع موجود، صرفاً به تأمين آن در اراضي توسعه نيافته حواشي شهر توجه مي شود. 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 اجاره بها( و فرهنگي )عدم 
تمايل به زندگي در طبقات و فرهنگ انزوا( بر لزوم حفظ محدوده ها تأکيد دارند. اين در حالي است که اعطاي تراکم و 

تثبيت وضع موجود صرفاً مالکان و صاحبان مستغالت را غره کرده و بی خانمان ها و مستأجران را به حاشيه مي راند.

پی نوشت

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