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چکیده
شهرهاي جديد لجام گسيخته در گوشه و کنار شهرهاي بزرگ ايجاد ميشوند .اين امنر باعن
توسعه پراکنده ،افزايش هزينههاي شهري و در نهايت بزرگي بي حد و حصر شهري شده و مديريت
شهري را با پيچيدگي و مشکل مواجه ميسازد ،و ايجاد شهرهاي جديد نه تنها به مهمتنري هند
خود که جذب سرريز جمعيت مادر شهرها هستند ،دست نمييابند ،بلکه در اغلب منوارد بعند از ننند
سال هنوز به مرحله بهره برداري نرسيدهاند .توجه به اين موضنو بايند در دسنتور کنار منديران و
مسئولي شهري باشد تا به جاي توسعه پراکنده شهري ،از بافتهاي ناکارآمند موجنود ابافنتهناي
فرسوده) بهره جويند .بنابراي استفاده از توسعه ميانافزا و بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و کمک
به حل مشکالت موجود هم از نظر فرسودگي مساک و کاربريهاي جانبي و هنم بررنر سناخت
 -9کارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري ،تبريز ،دانشگاه تبريز ،دانشکده جغرافيا و برنامهريزي ،گروه جغرافيا و
Email: mahsa.khoshsima@gmail.com-Tel:09014282336
برنامهريزيانويسنده مسئول)
 -2دانشيار جغرافيا و برنامهريزي شهري ،تبريز ،دانشگاه تبريز ،دانشکده جغرافيا و برنامهريزي ،گروه جغرافيا و
برنامهريزي شهري
 -9دانشيار جغرافيا و برنامهريزي شهري ،تبريز ،دانشگاه تبريز ،دانشکده جغرافيا و برنامه-ريزي ،گروه جغرافيا و
برنامهريزي شهري
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کمبود خدمات زيربنايي و روبنايي ميتواند به توسعه شهري بيقواره انتظام بخشد .بندي منظنور در
اي مقاله با بررسي نقش توسعه ميانافزا در اصالح بافت فرسوده محله حکم آباد تبريز با استفاده از
روش تحليل فضايي پرداخته شده است .که با استخراج شاخصهاي توسعه ميانافزا اوجنود اراضني
قهوهاي و قطعات خالي ،تعداد ربقات و )...و بافت فرسوده اکيفيت ابنيه ،عمر ابنيه ،مصالح بکارفتنه،
اندازه قطعات ،دسترسي قطعات و )...و نقشههاي مربوره و نهايتاً نقشه نهايي ميزان توسعه ميانافزا
محله مربوره ،که با استفاده از همپوشاني اليههاي تراکم جمعيت ،اراضي قهوهاي ،نقشه عمر ابنيه،
مصالح بکاررفته و ...استخراج گرديده است بيش از  19درصد استعداد توسعه دروني وجود دارد .الزم
بذکر ،است که در زمينه شبکه معابر موجود موانعي جهت توسعه وجنود دارد کنه در آن زميننه هنم
شبکه معابر جديد و تعريض برخي معابر موجود پيشنهاد گرديده است ،تا از حالت فرسنودگي بينرون
آمده و مانند گذشته حيات خود را بازيابد.
واژگان کلیدی :بافتهاي فرسوده ،توسعه ميانافزا ،تحليل فضايي ،محله حکم آباد تبريز

مقدمه

رويکرد برنامهريزي جامع براي مديريت رشد شهري به وسيله محدود کنردن شنهرها در
فرمهاي فشرده به صورت گسترده در اياالت متحده استفاده ميشود به عنوان مثال مفناهيم
"سياست مديريت رشد" و " رشد هوشمند" براي جلنوگيري از گسنترش گسنترده شنهري
توسعه يافتهاند ا .)Li-Guo Wang & etl, 2014: 121توجه به وقو پدينده پراکنندهروي
در شهرهاي ايران ،ضرورت برنامهريزي مجدد بر روي زمي و مسک در بافتهاي قنديمي،
دو نندان شده است .در واقع رشد پراکنده شهري نشان ميدهد که رشد جمعيت شهر کمتر
از رشد و توسعه کالبدي شهر است ( .)Ghanghermeh, 3102 :5توسعه ميانافزا بهتري
فرصت را به منظور حفظ فضاي باز و استفاده بهينه از تأسيسات زيربننایي موجنود را فنراهم
ميآورد .و در عي حال با ارتقاي هويت در نواحياي که با توسعه مجندد اراضني رهنا شنده
شکل مي گيرند و در عي حال تأمي بخشي از مسک  ،بويژه براي قشر کم درآمد منيتوانند
الگوي سياستهاي رشد و توسعه شهري را به خصوص در بخنش مسنک فنراهم آورد .بنه
رور کلي مسایلي از قبيل کمبود زمي  ،تخريب زمي هاي کشاورزي و باغات در اثر گسترش
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بيرويه شهرها ،بحران انرژي ،آلودگي هوا ،سکونتگاههاي غيررسمي ،گسترش شنهرها بنر
روي پهنههاي مخاررهآميز و گسلها و ناهنجاريهاي اجتماعي از جمله مسایلي هستند کنه
لزوم توجه به رويکرد توسعه ميانافزا و پايدار را در بخش مسک اجتنناب ناپنذير منينمايند
ااسدي.)1 :9919 ،
محله حکم آباد تبريز در منطقه  4شهرداري تبريز قرار گرفته است ،اي محله با 94924
نفر جمعيت از نظر شاخصهاي بافت فرسوده اکيفت ابنيه ،تعداد ربقات ،اندازه قطعات ،عمر
ابنيه ،مصالح بکار رفته و )...و شاخصهاي توسعه ميانافزا اوجنود اراضني بناير ،تخريبني و
مرمتي و  )...در سطح بااليي جهت توسعه ميانافزا ميباشد لذا لزوم بکارگيري توسعه ميان-
افزا ميتواند مشکالت فيزيکي کالبدي بافت فرسوده محدوده مورد مطالعه را بررر ساخته
و به تبع آن از مشنکالت مسنکوني کاسنته شنود و در نتيجنه باعن مطلوبينت اجتمناعي،
سرزندگي و تجديد حيات محله مذکور شود و از همه مهمتر اي محله به عنوان نموننهاي از
محالت فرسوده شهر تبريز ميتواند در صورت عملکرد مثبنت توسنعه مينانافنزا از توسنعه
پراکنده ،بيرويه و قارچگونه اي شهر و ايجاد شهرکهاي جديد اررا شهر تبرينز کنه بنه
صورت پراکنده در اررا شهر ايجاد شدهاند ،اما هيچکدام به مرحله بهرهوري بهينه نرسيده-
اند و تنها باع افزايش هزينههاي شهري شدهاند ،و بعد از نند سال مستهلک ميشنوند در
صورتي که هنوز به صورت کامل مورد بهره برداري قرار نگرفتهانند ،در بافنتهناي موجنود
فرسوده شهر تبريز کنه بنيش از  2900هکتنار منيباشند ا معاوننت شهرسنازي و معمناري
شهرداري تبريز ،)9910 ،صورت گيرد و محيط زيست پيرامون شنهر و توسنعه پايندار را بنه
خطر نياندازد ،زيرا به هر مقدار که شهرها بزرگ ميشوند به همان مقندار منديريت شنهري
پيچيدهتر و پر هزينهتر ميگردد .با توجه به اي که قريب به نصف بافتهاي فرسنوده تبرينز
در منطقه  4تبريز ميباشد ،بنابراي ضرورت توجه به باز توسعه اي بافتها آشکار ميگنردد،
تا ضم ارتقاي هويت کالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و  ...بافتها ،زنندگي دوبناره را بنه اين
بافتها برگردانده ،عدالت اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،سنرزندگي و رضنايت منردم و  ...را بنه
دنبال داشته باشد تا ضم توسعه ميانافزا از گسترش بيرويه شهر جلوگيري نمايد و مواننع
توسعه پايدار را از ميان بردارد.
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مبانی نظری

مفهوم بازسازي شهري در ابتدا در دهه 9110در اياالت متحنده آمريکنا شنکل گرفنت،
زماني که انتقال فعاليتهاي دريايي منجر به رها شدن کل سرزمي هاي بزرگ شند کنه در
حال تبديل شدن به اراضي بندرگاهي بودند .در دهنه  9180شنهرداري اغلنب اين اراضني
شهري خالي را به فعاليت هاي اصلي تجاري مانند بوستون ،بالتيمور و نيواورلئنان اختصناص
داد .مرحله دوم هم در لندن و بارسلونا راه اندازي شد (.)Hassan G.F, 2012: 230
در دهههاي اخير برنامهريزان و مديران شهري به منظور مقابله بنا گسنترش پراکنندهوار
شهرها ،از يک جهت و از جهت ديگر براي احياء بافت فرسوده و قديمي مرکز شنهر ،پيکنان
رشد و توسعه شهر را به رر اي منارق نشانه رفتهاند .اين رونند بازگشنتي ينا توسنعهي
دروني ،شهرها را هرنه بيشتر به توسعه پايدار شهري نزديک ميکند ااحد ننژاد و همکناران،
.)11 :9912
توسعه میانافزا

سياستهاي توسعه شهري به سه گروه قابل تقسيم ميباشند .9 :سياست توسعه متصنل
يا پيوسته که عبارتند از :ايجاد شهرکها يا منارق مسکوني متصل به شنهرهاي بنزرگ ينا
مادرشهرها؛  .2سياست توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته کنه عبارتنند از :ايجناد شنهرهاي
جديد و اقماري با فاصله نند کيلومتر از شهرهاي مذکور؛  .9سياست توسعه درونزا يا توسعه
از درون اتوسعه درون شهري) که به خنارر کناهش هزيننههناي آمنادهسنازي ،نگهنداري،
انتظامي و دسترسي آسانتر به خدمات شهري و  ...نسنبت بنه سناير سياسنتهناي توسنعه
شهري از مزيت نسبي برخوردار است اپورمحمدي و همکاران.)49 :9912 ،
توسعه مينانافنزا پتانسنيل ايجناد تنأثيرات نشنمگينر در تنراکم و شنکل شنهري دارد
( .)McConnell and Keith Wiley, 2010: 1 Virginiaتوسعه ميان افزا از سال 9180
در ايالت متحده و اروپا مورد توجه واقع ميگردد ) .(Fangfang, 2007: 2سياسنت توسنعه
دروني شهر امروزه به عنوان قلب و مرکز سياستهاي زمي شهري در اروپا محسنوب مني-
شوند .نمونهاي از اي امر را ميتوان در اقدامي کنه دولنت انگلسنتان بنه کنار گرفتنه بنود،
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مشاهده کرد .دولت انگلستان مقرر کرده بود که تا سال  10 ،2008درصد از همه خاننههناي
جديد در انگليس بايد در منارقي که قبالً مورد بهرهبرداري و استفاده قرار گرفتهانند و ينا در
مکانهايي که قبالً درآنها ساختمانسازي شده است ،ساخته شوند (Adams 2002: 211
.)& Watkins,

از رريق ميانافزايي ،محلهها و محدودههاي شهري ميتوانند توسعه مسکوني و فعاليتي
خود را به سمت فضاهاي باز يا زمي هناي توسنعه نيافتنه درونني و ينا فرسنوده گسنترش
دهند ) .)Maria Roth, 2000: 8در گذشته ،بخشني از زمني هناي قهنوهاي بنراي خلنق
مکانهاي جذاب و سرزنده سازماندهي نميشدند .اما در دهههاي اخير در خصوص نگونگي
برنامهريزي و رراحي پروژههاي ميانافزا به منظور ارتقاء کيفيت زندگي تالشهاي بسنياري
شده استا.)EPA, 2004: 61
حوزههای مورد تأکید در بعد محتوایی توسعه میانافزا

حوزههاي مورد تأکيد شامل تراکم ،دسترسي ،پارکينگ ،حملونقل ،زيرساختها ،مسک ،
مسایل اجتماعي و کدهاي رراحي ميباشد .منظور از کدهاي رراحي تهيه اسنادي که توسط
کدهاي رراحي ،ساختار کالبدي و مباح زيباشنناختي توسنعه را کنتنرل منيکنند ،يکني از
مباح جدي در توسعه ميانافزا است .اي موضو هنوز در ايران جايگاهي ندارد اشنريفيان،
.)90 :9981
بافت فرسوده شهری

بافتهاي فرسوده يکي از انوا مختلف بافتهاي شهري هستند که به دليل فرسنودگي
کالبدي و برخورداري نامناسب ،و وجود زيرساختهاي آسيبپذير داراي ناپاينداري مکناني-
فضايي هستند اديکنز.)42 :9982،
مهمتري معيارهاي تبيي فرايند فرسودگي بافت شهري عبارتند از:
 -9ريزدانگي قطعات مسک با مساحت زير 200مترمربع؛
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 -2ناپايداري کالبدي ،نمايانگرسيستم سازهاي نامناسب و غينر مقناوم بنودن ابنينه
است؛
 -9نفوذ ناپذيري ،نمايانگر عدم دسترسيها و شبکه معابر نامناسب با عنر
کمتر از  1متر است اشماعي و پوراحمد.)11 :9984 ،

معبنر

مواد و روشها (روش تحقیق)

هسته زيربنایي هر تحقيق روش آن است .انتخاب روش تحقيق هم به نو مسئله منورد
تحقيق بستگي خواهد داشت و هم به مرحله تعمق درباره آن .همچنني منالک ديگنري در
انتخاب نو روش مفيد است و آن عالقه شخصي محقق به نو تحقيق است انايبي:9988 ،
 .)12تحليل فضايي در  GISامکان ايجاد نقشههناي شنيب ،تنراکم ،فاصنله ،سنايه روشن ،
استخراج عوار بوسيله عوار ديگر ،تحلينلهناي هيندرولوژي ،درونينابي ،همسنايگي،
تعيي حجم خاکبرداري و خاکريزي ،ايجاد خطنو کنانتور و تحلينلهناي آمناري و  ...را
فراهم ميسازد اهمان .)912 :9981 ،تحليلگر فضايي  Spatial Analystبرنامنهاي اسنت
جهت تحليل دادهها و عمليات رستري اهمان.)202 :9981 ،
ایجاد نقشه حریم ()Distance Map

نقشه حريم رستري است که Pixel Valueهاي آن فاصله فضايي مرکنز Pixelهنا تنا
هد است .با استفاده از نقشه حريم دواير متحندالمرکزي بنا توجنه بنه  Extentرسنتر بنه
مرکزيت هد ترسيم ميشوند .نقشه حريم در حقيقت همان  Bufferاست با اي تفاوت که
فرمت آن رستري است اهمان .)299 :9981 ،نقشه شبکه معنابر مسنتعد توسنعه مينانافنزا
اشکل  )1با استفاده از اي روش تهيه گرديده است.
تابع Overlay

 Overlayيا همپوشاني در  GISدو نو است
 -9همپوشاني منطقي )(Logical Overlay
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 -2همپوشاني رياضي)(Arithmetic Overlay

هرکدام از اي انوا به دو دسته تقسيم ميشوند:
 -9اجتماعي
 -2اشتراکي
تفاوت همپوشاني اجتماعي و اشتراکي
همپوشاني اجتماعي :روشي است که در آن همگي اليهها و اجزاي آنها در نقشه قابنل
رويت است.
همپوشاني اشتراکي :روشي است که در آن بي اليههاي موجود اشتراک گرفته ميشنود
تا منطقه و موقعيت مناسبي که تمامي شرايط پنروژه را دارا باشند مشنخص گنردد اهمنان،
 .)220-229 :9981همپوشاني بکار رفته در اي پاياننامه نيز همپوشاني اشتراکي ميباشند،
که نقشه نهايي در مقاله اشکل  )99آن را به نمايش ميگذارد.
تفاوت همپوشاني منطقي و رياضي
نتيجه همپوشاني منطقي يک تابع ا9و )0است.
 -9مناسب ا)Suitable
 -2نامناسب )(Not Suitable

بنابراي در رستر خروجي فقظ دو رنگ با Lableهاي 9و 0نمايش داده ميشود .در حالي
که نتيجه همپوشاني رياضي يک نقشه  Suitabilityاست که بر حسب درجه مناسب بنودن
تنظيم شده است و ريف مختلف را در بر ميگيرد اسنجري .)229 :9981 ،هنگنامي کنه در
تعريف پروژه ا نند دسته شر ) تعريف شده باشد از همپوشاني رياضي و هنگامي که ينک
دسته شر تعريف شده باشد از هم پوشاني منطقي استفاده منيشنود اهمنان.)229 :9981 ،
همپوشاني بکاررفته نيز در اي تحقيق همپوشاني رياضي ميباشد .شاخصهاي مورد استفاده
در اي تحقيق شامل مشخصات کالبدي بافتهاي فرسوده و شاخصهاي مربو به اراضني
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مستعد توسعه ميانافزا ميباشد کنه هنر کندام از اين شناخصهنا شنامل زينر مجموعنه و
متغيرهايي همنون :نو کاربري اباير ،حمل و نقل و انبارداري ،صنعتي) ،کيفيت ابنيه ،عمنر
ابنيه اقدمت بنا) ،مصالح بکار رفته ،تعداد ربقات ،دسترسي قطعات ،اندازه قطعات و دانهبندي
و تراکم جمعيت ااسدي )9919 ،که مربو به شاخصهناي کالبندي -فيزيکني بافنتهناي
فرسوده جهت سنجش ميزان توسعه ميانافزا ميباشد .تحقيق حاضر از نظر ماهيت کاربردي
و از لحاظ روش تحقيق ،از نو توصيفي – تحليلي است .در روش توصيفي جهت گنردآوري
ارالعات از اسناد و مدارک و متون فارسي و التني منرتبط بنا موضنو و همچنني اسنناد
تصويري مانند نقشه مورد توجه بوده است .و در روش تحليلي ،تجزيه و تحليل ارالعنات از
رريق ارالعات بلوکهاي آماري ،نقشه ترسيم شده ررح تفصيلي و نقشه شبکه معابر شنهر
تبريز خواهد بود ،که ارالعات نهايي از روش تحليل فضايي در GIS 1از رريق همپوشناني
اليهها ااراضي قهوهاي ،تراکم جمعيت ،اندازه قطعات و ...الزم بذکر است نقشه شبکه معنابر
به تنهايي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است) استخراج ميگردند .جامعه آماري
مورد نظر ما محله حکم آباد تبريز ميباشد که به دليل وجود بلوکهاي آماري  9910نينازي
به نمونه گيري نخواهد بود زيرا در کليه بلوکهاي محله مورد نظر شاخصهناي فيزيکني-
کالبدي بافتهاي فرسوده و توسعه ميانافزا از نقشه  GISررح تفصيلي ،شبکه معابر و نقشه
تراکم جمعيت با استفاده از ارالعات بلوکهاي آماري محله حکم آباد استخراج خواهد شند،
تا اراضي مستعد توسعه ميانافزا محدوده مورد نظر شناسايي شده و از اي رريق مشنکالت
مسکوني محدوده مورد نظر شناسايي گردد.
تجزیه و تحلیل دادهها

شهر تبريز يکي از قديمي تري مراکنز سنکونتي اسنت کنه از جهنات مختلنف ربيعني،
سياسي ،دموگرافيکي و  ...داراي اهميت است .گسترش پراکنده و توسعه افقي شنهر ،ضنم
اي که گاهاً با محدوديتهاي ربيعي روبهروست هزينههاي خدمات شنهري را نينز افنزايش
ميدهد .همچني حدود  9/9جمعيت شهر تبريز حاشيهنشينان تشنکيل منيدهنند امعاوننت
.Geographic Information System

1
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شهرسازي و معماري شهرداري تبريز ،)9910 ،اگر به رقم فوق ساکنان بافتهاي فرسنوده را
اضافه کنيم شايد در حدود نيمي از جمعيت شهر در شرايط نامناسب و ناهنجار زنندگي مني-
کنند .الگوي توسعه پايدار و توجه به بهسازي بافتهاي فرسوده و تشويق اسکان جمعيت در
نواحي کم تراکم شهر ،مشکالتي از اي دسنت را حنل منيکنند اپورمحمندي و همکناران،
 .)909 :9919منطقه  4تبريز بر ربق آمارنامه سال  9919جمعيتي معادل ا )999989نفنر را
دارا ميباشد که با  29درصد ،بيشتري سهم جمعيتي را در بي مننارق ديگنر دارد .خنانوار
معمولي ساک در آن منطقه  902489ميباشد ،مساحت منطقه مورد نظر  2940هکتار مني-
باشد و مساحت بافتهاي فرسوده نيز  9900هکتار منيباشند کنه حندود  49درصند بافنت
فرسوده شهر تبريز را به خود اختصاص داده است.
محدوده مورد مطالعه نيز در اي مقاله محله حکم آباد تبريز واقع در منطقه نهنار تبرينز
ميباشد که در غرب شهر تبريز واقع شده است .ربنق آمنار نامنه سنال 9910محلنه منورد
نظر 94924نفر جمعيت دارد که از اي رقم  2991نفنر منرد و  2299زن منيباشند و 4481
خانوار دارد .اي محله از شمال به خيابانهاي  98متري فيضيه و خيابنان شنهيد رنجبنر و از
جنوب به خيابان اره گر از شرق به خيابان جهاد و از غرب به خيابان شنهيدان ذاکنر محندود
ميگردد.

شکل :1نقشه محدوده مورد مطالعه
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شکل  :2نقشه کاربری اراضی محله حکم آباد تبریز

جدول :1کاربری اراضی محله حکم آباد تبریز
رديف
9
2
9
4
9
1
2
8
1
90
99
92
99
94
99
91
92

نام کاربري
تجاري ،خدماتي اانتفاعي،غير
انتفاعي)
اداري و انتظامي
آموزشي
باغات و کشاورزي
باير
پارک
تأسيسات شهري
تجهيزات شهري
حريم
حمل و نقل و انبارداري
در حال ساخت
درماني
رفوژ
صنعتي
مذهبي
مسکوني
مجمو کل

تعداد
9099

مجمو مساحت
98002842

درصد از کل
9899

سرانه
9824

9
2
9
919
4
9
2
2
99
92
9
9
29
99
9992
4192

08294
90111881
9912821
99199892
24842
10890
980840
99892
9901881
4991848
9918812
9909891
2224828
2929809
449919809
940921892

0800099
9812
0822
1812
080049
08091
08020
080024
0820
0821
0829
0828
0849
0844
82801
900

08000041
0829
0808
9820
080092
080012
08021
0800019
08021
0828
08014
0890
0899
0891
90844
92808

کاربري اراضي محله حکم آباد تبريز عمدتاً مسکوني بنوده کنه  %82801از سنهم کلينه
کاربريها را به خود اختصاص داده است ،بعد از کاربري مسکوني اراضي باير با سهم %1812
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در رتبه بعدي قرار ميگيرد که نشان از پتانسيل موجود جهت توسعه ميانافزا در اي اراضني
اجهت توسعه مسکوني در اراضي خالي و توسعه کناربريهناي جنانبي منورد نيناز کناربري
مسکوني در حد سرانههاي استاندارد محلهاي) ميباشد .کاربري تجاري ،خدماتي نيز با سنهم
 %9899و آموزشي با  %9812در رتبههاي بعدي قنرار منيگيرنند .و بقينه درصند بناقيماننده
ا )%2812شامل کاربريهاي درماني ،صنعتي ،منذهبي ،پنارک ،باغنات و اراضني کشناورزي،
اداري -انتظامي ،تأسيسات و تجهيزات شهري و  ...ميباشد .سرانه کل کناربريهنا بنه ازاي
هر نفر  92808متر مربع ميباشد .در مجمو سرانه کاربريهاي اداري -انتظنامي ،آموزشني،
درماني ،پارک و تأسيسات و تجهيزات شهري ،حمل و نقل و انبارداري و مذهبي از استاندارد
مربوره پايي تر ميباشد.

شکل  :3نقشه تعداد طبقات مستعد توسعه میانافزا

شکل  :4نقشه اندازه قطعات مستعد توسعه میانافزا
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شکل :5نقشه تراکم جمعیت مستعد توسعه میانافزا

براساس نقشه تعداد ربقات  14821درصد ربقات محله حکم آباد تبرينز مسنتعد توسنعه
ميانافزا ميباشند ا  9-2ربقه) که مساحتي در حدود  901482812متر را تشکيل منيدهند
که اي نشان از پايي بودن تعداد ربقات و توسعه افقي محله منيباشند .لنذا بنا بکنارگيري
توسعه ميانافزا ميتوان تعداد ربقات را افزايش داد .البته بايند خنارر نشنان کنرد کنه بايند
عر معابر محلي به ازاي افزايش ربقات و تنراکم سناختماني ،براسناس ضنوابط مربورنه
تعريض گردد .و موضو اشرافيت و سايه اندازي و رعاينت خنط آسنمان در سناختمانهناي
جديد نيز الزامي ميباشد تا هم آسايش ساکني فراهم گردد و از سويي ديگر از منظر زيبايي
بصري نيز توجه به اي موضو ضروري ميباشد .الزم بذکر اسنت در ازاي افنزايش تنراکم
مربوره بايد زيرساختها و خدمات مورد نياز نيز اضافه گنردد .تعنداد ربقنات پيشننهادي در
ساخت و سازهاي جديد  9ربقه پيشنهاد ميگردد.
کل مساحت کاربري اراضي  940921892مترمربع ميباشد کنه از اين مسناحت انندازه
قطعات زير  200متر مربع در محله حکم آباد شنامل  999921822مترمربنع مني باشند کنه
 98894درصد محدوده را به خود اختصاص داده است .و قطعات زير  200متر مربع با کاربري
مسکوني نيز  %92891ميباشد که ميتوان با جلب مشارکت سناکني و تجمينع قطعنات بنه
کاهش فرسودگي محله منجر گردد .الزم بذکر است که ميتوان با اعطاي تسنهيالت بنانکي
بلند مدت و کم بهره و حتي بدون بهره و تراکم تشنويقي رغبنت سناکني محلنه منذکور را
افزايش داد.
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براساس نقشه تراکم جمعيت  %9889اراضي محله حکم آباد تبريز مستعد افزايش تنراکم
ميباشد ،يعني بيش از  9/9اراضي قابليت افزايش تراکم جمعيتي دارند .اي افزايش بايند بنه
گونهاي صورت گيرد که آسايش و راحتي ساکني لطمه نبيند .و به موازات افزايش جمعينت
بايد خدمات و کاربريهاي جانبي و زيرساختهاي مورد نياز نيز فراهم گردد .بننابراي مني-
بايستي  4898نفر نيز به رقم  94924نفر جمعيت کل محله حکم آباد تبريز اضافه گردد .کنه
جمعيت نهايي به رقم  91492نفر خواهد رسيد.

شکل :6نقشه کیفیت ابنیه مستعد توسعه میانافزا

شکل  :7نقشه عمر ابنیه مستعد توسعه میانافزا

شکل  :8نقشه مصالح بکار رفته مستعد توسعه میانافزا

براساس نقشه کيفيت ابنيه مجمو بناهاي قابل نگهنداري ،مرمتني و تخريبني %28892
بوده که نشان دهنده اي است که در وضع موجود توسعه ميانافزا در محله حکم آباد تبرينز
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پايي ميباشد و پتانسيل بااليي جهت توسعه ميانافزا جهت تأمي مسنک و حنل مشنکل
مسک دارند ،البته با توجه به کاربريهاي جانبي و افزايش کاربريها و خندمات منورد نيناز
محلهاي.
نقشه عمر ابنيه در محدوده مورد مطالعه نشاندهنده اي است که  19814درصد از ابنينه
بي  99-90و بيش از  90سال عمر دارند ،که نشان دهنده اي است که اکثر بناها مرمتي و
تخريبي بوده و نياز به مرمت و نوسازي دارند ،و پتانسيل بااليي جهت توسعه ميانافزا دارند.
اي کار ميتواند گامي مؤثر جهت تجديد حيات محلهاي و افزايش مقبوليت اجتماعي در بي
ساکني شود.
 %24814مصالح بکاررفته در محله حکم آباد تبريز خشت و نوب ،بلوک سيماني و آجر و
آه که نشانگر اي است که  9/4ساختمانهاي محدوده مقاومت متوسط به پايي در برابر
حوادث ربيعي دارند .الزم بذکر است که در ساختوسنازهاي جديند توجنه بنه اين مسنئله
ضروري بنظر ميرسد که شهر تبريز بر روي گسلي با خطرپنذيري بناال قنرار دارد و رعاينت
آيي نامه  2800زلزله نيز در ساخت وسازهاي جديد الزامي ميباشد.

شکل  :9نقشه شبکه معابر مستعد توسعه میانافزا شکل  :11نقشه شبکه معابر پیشنهادی

به لحاظ شبکه معابر هر نقدر قطعات مسکوني به شريانهاي اصلي دسترسي بيشتنر و
نزديکتري داشته باشند به همان ميزان توسعه ميانافزا نيز افزايش مييابد به همي منظور
يک حريم  900متري ربقه بندي شده ا 90متر به  90متر) به موازات شبکه معابر اصنلي در
نظر گرفته شده است ،نقاري که داخل حريم مورد نظر قرار نميگيرند نشاندهنده اي است

912 

بررسي نقش توسعه ميانافزا دراصالح بافتهاي فرسوده شهري....

که بايد شبکه معابر محلي تعريض گردند يا مسير گشايي شود ،تنا راحتني سناکني فنراهم
گردد و نقا کور توسعه ميانافزا نيز مرتفع گردند.
از نظر شبکه معابر در محله مورد نظر محدوديتهايي جهت توسعه ميانافنزا وجنود دارد
بدي منظور بايد دسترسيهاي محلي که مستقيماً به شريانهاي اصلي دسترسي دارند مني-
بايستي تعريض گردند بدي منظور در وضع موجود عر دسترسنيهناي محلني مشنخص
شده در نقشه باال  1متري ميباشند و در ضم در بعضي نقا به زير  1متر نزول پيدا مني-
کنند زيرا شبکه معابر ارگانيک بود و از اصول و قواني مربوره پيروي نکرده اسنت .حنداقل
بايد معابر موجود پيشنهاد شده  1متر ديگر نيز تعريض گردند بدي منظور بافر  9متري از هر
رر خيابان در نظر گرفته شده است .و در مورد دسترسيهاي محلي ديگر نيز اي موضنو
صادق است ،اي دسترسيها نيز بايستي تعريض يابد زيرا در اي صنورت اسنت کنه راحتني
ساکني فراهم ميگردد .و تنها مانع توسعه ميانافزا در محله مربورنه مرتفنع منيگنردد .دو
معبر جديد نيز جهت رفع موانع موجود توسعه پيشنهاد گرديده است کنه منيبايسنتي مسنير
گشايي شوند و امالک واقع در مسير توسط شهرداري تملک گردد .عر اي معابر نينز 92
متري پيشنهاد ميگردد.

شکل  :11نقشه میزان توسعه میان افزای محله حکم آباد تبریز
جدول :2اطالعات میزان توسعه میانافزای محله حکم آباد تبریز

رديف
9
2

ميزان توسعه ميانافزا
توسعه ميانافزاي باال
توسعه ميان افزاي

تعداد قطعات
140

مساحت کل
921112841

3838

341836.76

درصد از کل

32.69
63.24
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متوسط
توسعه ميان افزاي پايي
جمع کل

991
4192

22049802

540579.32

4.08
100

 %19819محله حکم آباد تبريز مستعد توسعه ميانافزاي متوسط به باال ميباشند و تنها
 %4808محله مذکور توسعه يافته است که ارالعات بدست آمده حاکي از اي است که محله
مورد نظر استعداد بسيار بااليي جهت توسعه ميانافزا دارد .که اي امر جز با توجه مديران و
مسئولي شهري ،توجه به مشارکت مردم و نهادهاي محلي و مذهبي مساجد ،تشويق اهالي
با سياستهاي تشويقي امکان پذير نخواهد بود .و در صورت عملکرد مثبت الگوي توسعه
ميانافزا به عنوان يکي از زيرشاخههاي اصول برنامهريزي شهري نوي در محله مزبور مي-
تواند در محالت ديگر بافتهاي فرسوده بکار گرفته شود تا سرزندگي ،مقبوليت اجتماعي،
تعلق مکاني و  ...محله مذکور افزايش يابد ،الگوي سنتي محله ساختار گذشته خود را بازيابد،
زيرا محالت ايراني در گذشته بيشتر محله محور با تعامل اجتماعي باال بودهاند امري که در
اصول نوشهرگرايي ،TND ،محالت نئوکالسيک و ...عصر پست مدرن و الگوهاي نوي
توسعه شهري در کشورهاي اروپايي و آمريکايي بعد از دهه  9180مد نظر قرار ميگيرد .اما
اي کار در عصر مدرن حاضر در خصوص بافتهاي فرسوده ايران ناديده گرفته شدهاند.
بحث و بررسی

بح مرمت و بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها از اواسط قرن  91ميالدي
در اروپا از ديدگاهها و پيشنهادهاي مرمتي پيشتازان معماري و رشتههاي وابسته مجزا شد.
لذا منشور آت در  9199تا قطعنامه آمستردام با روندي تکاملي به تدريج از انحصار جنبه-
هاي صر هنري خارج شد و به همراه توجه به تک بناها به عنوان اثري منحصر به فرد به
مجموعه مسایل اجتماعي – اقتصادي در بناهاي بافتهاي تاريخي و قديمي شهري نيز
تسري يافت اداوود پور.)94 :9910 ،
بح توسعه ميانافزا براي اولي بار در سال 9121در کنفرانس هبيتت در کانادا مطرح
شد اارجمند عباسي .)2 :9982 ،و سه سال بعد در سال  9121توسط انجم امالک و
مستغالت آمريکا رسماً تعريف و در راستاي اهدا اقتصادي به کار گرفته شد (،2000:1
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 .)Hundnutاي نو توسعه که در ابتدا با ماهيت توسعه اقتصادي شهرها تعريف و تبيي
شده بود ،پس از در آميخت با مفاهيم توسعه پايدار در کنفرانس برانتلمد در سال  ،9181به
لحاظ ساير شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي ،زيست محيطي و  ...هم اهميت پيدا کرده است
انسترن و قدسي.)99 : 1394،
اي مقاله با شناسايي نقا قوت شاخصهاي کالبدي مستعد توسعه ميانافزا در محله
حکم آباد تبريز از قبيل وجود اراضي باير که  9/90محله را به خود اختصاص داده ،وجود
اراضي با درصد نفوذ پذيري کم ،استحکام پايي و قطعات ريزدانه و ...سعي در جهت استفاده
از اي اراضي مسئله دار جهت حل مشکالت مسکوني و رفع موانع دسترسي جهت حل
معضل بافت فرسوده و بهره گيري از اراضي درون شهري جهت نيل به مقاصد الگوهاي
نوي برنامهريزي شهري که توسعه ميانافزا به عنوان يکي از جديدتري متدهاي پذيرفته
شده جهاني در کشورهاي پيشرفته جهت توسعه شهري مختلط ،سرزنده ،نشا آور و سالم
جهت اسکان مردم ميباشد ،تا به اهدا غايي خود که توسعه پايدار ميباشد ،دست يازد.
نتیجهگیری

ايجاد شهرهاي جديد د ر پيرامون شهر تبريز که به عنوان جنذب سنرريز جمعيتني شنهر
تبريز برنامهريزي شدهاند در حال حاضر بازدههي و بهرهبرداري ننداني نداشتهاند و بعضيهنا
هنوز بعد از گذشت نندي سال هنوز به مرحله بهرهبرداري و جمعينتپنذيري نرسنيدهانند و
تنها به افزايش هزينههاي شهري از قبيل مديريت شهري ،هزينههناي زيربننايي ،روبننايي،
آماده سازي و ...افزودهاند و اراضي که ميتوانستند به عنوان حريم استحفاظي شهر باشند تنا
توسعه پايدار به عنوان اراضي متعلق به نسل آينده حفظ شوند ،بصورت شهرهاي قنارچگوننه
در پيرامون شهر به وجود آمدهاند در حالي که اي هزينهها و حتي هزينههناي کنمتنر از آن
ميتوانستند در بافتهاي موجود ناکارآمد ابافتهاي فرسوده) بکار گرفته شنوند کنه هزيننه
آماده سازي اراضي ،هزينههاي زيرساختي و ...نداشته و تنها در منوارد کمبنود منيتوانسنتند
اضافه شوند و هزينههاي تحميلي اضافي را کاهش داده و از گسترش بي حد و حصنر شنهر
جلوگيري کنند و به تبع آن مديريت شهري بهتر ،آلودگي هواي کمتر ،و هزينههناي جنانبي
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بسياري را کاهش دهند .و باع ايجاد تغييرات نوسازي و بهسازي و توسعه در اراضي گردند
که زماني مکاني با خاررات جمعي بوده و امروز در حال زودوده شدن هسنتند ،و افنرادي در
اي بافتها زندگي ميکنند که ساکنان هميشگي اي بافتها بنوده و تعلنق مکناني بنااليي
نسبت به محل زندگي خود و پيوندهاي قوي با ساکنان محله خود داشته و دارند .نيزي کنه
در شهرسازي جديد و سبک زندگي جديد ايراني ،کمتر تعامالت اجتماعي را به نمايش مني-
گذارد ،در حالي که اقدامات کارا با بهرهوري باال در اي بافتها زندگي دوباره و روحي تازه را
به بافتها و ساکني آن باز ميگرداند .فلذا توسعه ميانافزا به عنوان نمونهاي از رويکردهاي
نوي برنامهريزي شهري با نگرش توسعه پايدار و توجنه بنه سناختار سننتي محنالت بافنت
فرسوده و جلوگيري از هدر رفت زمي شهري که به عنوان کااليي محدود در اختيار ما قنرار
دارد .حداکثر بهرهمندي و کارايي را از زمي شهري جسته و سرزندگي کافي در اي محالت
را در پي خواهد داشت .بنابراي بکار بست اي اصول در محله حکم آباد تبريز نتايج زير را به
همراه خواهد داشت:
 .9استعداد بااليي جهت توسعه اراضي خالي ما بي قطعات موجود وجود دارد ا90
درصد کل اراضي) که از اي اراضي ميتوان جهت توسعه مسکوني با افزايش
تراکم ساختماني و افزايش کاربريهاي جانبي مورد نياز کاربري مسکوني استفاده
کرد.
 .2با توجه به اينکه توسعه محله در سطح افقي اتفاق افتاده است ميتوان با تجميع
قطعات ريزدانه که بيش از  90درصد محله مورد نظر را به خود اختصاص دادهاند،
تراکم ساختماني موجود را افزايش داده البته با توجه به اعطاي تسهيالت بانکي
سهلالوصول ،توجه به خواستها و نيازهاي مردم و استفاده از مشارکت آنان.
 .9باتوجه به نقشههاي عمر ابنيه ،مصالح بکاررفته ،کيفيت ابنيه اکثر بناها نيازمند
نوسازي و بازسازي کاملند .در بازسازيهاي جديد بايد اصول و معيارهاي توسعه
ميانافزا به عنوان نمونهاي از اصول نوي برنامهريزي شهري رعايت گردند تا
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توسعه جديد براساس مقياس انساني ،محله محور با مرکز و لبه مشخص با قابليت
پيادهروي و دونرخهسواري بنا گردد.
 .4با توجه به نقشه تراکم جمعيت  989قابليت افزايش جمعيت که ميبايستي در
فضاهاي خالي و نقا مشخص شده در نقشه تراکم جمعيت صورت گيرد.
 .5اکثر شبکه معابر بافت محله حکم آباد تبريز ارگانيک بوده و از اصول و ضوابط
مربوره پيروي نکرده که بايد در ساخت و سازهاي جديد معابر پرپيچ وخم اصالح
و عر هاي کمتر از  1متر تعريض گردند و توجه به ضوابط تعريض معابر بافت
فرسوده که حداقل  8متر ميباشد ادسترسيهاي محلي) نيز ميبايستي اعمال
گردد.
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