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اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی نواحی 
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چکیده
که مفهوم رشد را در  کمی  کیفی بودن مفهوم توسعه به وسیله مدیریت شهری و رو نمودن به راه حل های  کم توجهی به 
کالبدی، افزایش  گسترش  بسیاری از مواقع جایگزین توسعه  می کند، مشکالتی برای شهرهای امروز به وجود آورده است. 
هزینه های حمل ونقل شهری، افزایش نگهداری تأسیسات زیربنایی و افزایش سرانه  هزینه های خدمات رسانی از جمله این 
که در بیشتر مواقع فضا برای توسعه در درون مرزهای شهری وجود دارد و یکی از  مشکالت هستند. این در حالی است 
که می تواند راهبردها  گزینه های مناسب توسعه، بهره گیری از رویکرد توسعه میان افزاست. در این میان توجه به عواملی 
که دارد،  کند، حائز اهمیت است. پهنه بندی برش عرضی با توجه به ماهیتی  و سیاست های توسعه میان افزا را حمایت 
از این رو هدف مقاله حاضر،  کند.  از رویکرد توسعه میان افزا حمایت  از روش هــای منطقه بندی  می تواند به عنوان یکی 
که براین اساس روش  اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی منطقه شش شهر مشهد است 
گردآوری داده ها از سه روش بررسی اسنادی، مشاهده میدانی و پیمایشی)توزیع پرسشنامه(  آن، توصیفی_تحلیلی و برای 
گرفته شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار SPSS  ، ARCGIS و EXPERT CHOICE استفاده  بهره 
شده و از روش AHP برای وزن دهی معیارهای پهنه بندی برش عرضی و آزمون فریدمن برای اولویت بندی راهبردها استفاده 
شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده در قالب روش سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice، معیارهای 
معیارهای  بین  از  را  وزن  بیشترین   )0.080( کاربری ها  از  فاصله  دسترسی)0.130(،  بــافــت)0.235(،  ویژگی  کــم)0.386(،  تــرا
کشاورزی  کردند و نمونه مورد مطالعه در چهار تی زون )T3, T4, T5,T6( و دو پهنه ویژه )پهنه  کسب  پهنه بندی برش عرضی 
و پهنه نیروگاه برق( دسته بندی شد. همچنین مهمترین راهبردهای توسعه میان افزا برای تی   -زون هسته شهری )T6( به 
کم  کاهش ناسازگاری فعالیتی)W3T4(، تقویت مشارکت مردمی )W1T2( و افزایش شدت استفاده از زمین در قطعات  ترتیب، 

ارتفاع محور)W5O2( شناسایی شده است.

گان کلیدی: توسعه میان افزا، پهنه بندی برش عرضی، تی_زون، منطقه شش شهر مشهد. واژ
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1. مقدمه
دستیابی به توسعه پایدار و درون زا و بهره مندی عادالنه از مسکن، 
ایـــران از  بــهــداشــت، امــیــد و امنیت در شــهــرهــای  ــوزش،  ــ غـــذا، آم
ضروریات اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری امروز به شمار 
کیفی بودن مفهوم توسعه به وسیله مدیران  می رود. عدم توجه به 
که مفهوم رشد را به  جای توسعه  کمی  و رو نمودن به راه حل های 
در بر می گیرد، بسیاری از شهرها را با مشکالت جدی روبه رو نموده 
کالبدی شهرها باعث  گسترش   .)Eslami & Irvani, 2008:3( است
تأسیسات  نگهداری  افزایش  شهری،  حمل ونقل  هزینه  افزایش 
مترمربع  هر  در  خدمات رسانی  هزینه  سرانه  افزایش  و  زیربنایی 
کنده شهرها  گسترش پرا می شود. رها ماندن زمین های شهری و 
که درصد زیادی از خانواده های با درآمد  در حالی صورت می گیرند 
گرانی بیش   کم و متوسط در تأمین مسکن مورد نیاز خود به علت 
 .)Nastaran & Ghodsi, 2015:52( عاجزند  زمین  قیمت  حد  از 
که چرا باید  مرکز جوامع زیست پذیر، چند دلیل در جواب به این 
کــرد،  ســاخــت وســاز  میانی(  )مناطق  مــوجــود  شــهــری  مناطق  در 
کارآمدی  بدین ترتیب عنوان می کند: وابستگی بیشتر به اتومبیل، نا
 )Connie زیاد اثرات مالی بر دولت ها به واسطه برنامه ریزی نامناسب
کارآمد، اثرات مالی منفی  کاربری زمین نا )et al, 2005:5، الگوهای 
که فضا برای  کسب وکار و اشخاص. این در حالی است  برای جامعه 
به  جوامع  ساختن  از  باید  و  دارد  وجــود  شهر  مرزهای  درون  رشد 
گزینه های مناسب توسعه،  کرد و یکی از  کارآمد جلوگیری  شیوه نا
کلی  استفاده از توسعه میان افزاست )DRCOG, 2006:4(. به طور 
کار،  محل  جدید،  مسکن  ساخت وساز  به  اشــاره  درون زا  توسعه 
مغازه ها و سایر امکانات درون مناطق شهری یا حومه های موجود 
توسعه میان افزا یا توسعه از  همچنین   .)Wheeler, 2002:9( دارد 
درون یا توسعه درون زا، شکلي از توسعه شهري است که بر روي 
محدوده  زمین های متروکه و رهــاشــده و بــدون استفاده داخــل 
بافت موجود شهرها شکل می گیرند )Rafian et al, 2011:49(. به  
عبارت  دیگر توسعه میا ن افزاي شهري، توسعه در قطعاتي است که 
در طي دوران توسعه پیوسته شهر، از فرایند توسعه به دورافتاده 
خ نداده است. نکته مهم در این بین مفاهیم و  و توسعه در آنها ر
کند.  یکی از  که می تواند از توسعه میان افزا حمایت  عواملی است 
کننده توسعه  عوامل اساسی در میان عوامل حائز اهمیت حمایت 
برنامه های  از  باید  پهنه بندی  شهرهاست.  پهنه بندی  میان افزا، 
یکی   .)Aly & Attwa,2013:458( کند  پشتیبانی  درون زا  توسعه 
از  استفاده  شــهــری،  پهنه بندی  در  استفاده  ــورد  م ــای  روش هـ از 
برش  پهنه بندی  کلی  طــور  بــه  اســـت.  عــرضــی  ــرش  ب پهنه بندی 
کدهای هوشمند توسعه محسوب  عرضی یکی از ابزارهای اجرایی 
یک  عرضی  بــرش  پهنهبندی   .)Duany et al, 2008:7( می شود 
که به دنبال سازماندهی مؤلفه ها و عناصر  راهبرد برنامه ریزی است 
محیطی ساخته شده در محیط های مناسب خود است. این روش 
پهنه های شهری را براساس میزان شدت شخصیت شهری بودن، 
به  نزدیک  عوامل  تا   .)Parolek et al, 2008( می کند  دسته بندی 
گیرد. کالنشهر مشهد  یکدیگر در پهنه های با ویژگی مشابه شکل 
کنده ای را تجربه  گسترش فیزیکی سریع و پرا طی دهه های اخیر 

پیرامون،  زیست  محیط  تخریب  مانند  مشکالتی  شاهد  و  کــرده 
به  توجه  عــدم  شهر،  اصلی  بافت  سنتی  الگوهای  به  توجه  عــدم 
که ظرفیت ها و  هویت شهری و... بوده است. این در حالی است 
کمتر توسعه  فــراوان مانند اراضی فرسوده و  پتانسیل های داخلی 
یافته و اراضی توسعه نیافته ) شامل اراضی خالی، رهاشده، متروکه 
گسترده وجود  و...( در شهر به صورت های تک قطعه و پهنه های 
که بسترهای مناسبی برای توسعه از درون و رشد در داخل  دارد 
مرزهای شهر مشهد هستند. ازجمله مناطق دارای پتاسیل بسیار 
توسعه از درون، منطقه6 مشهد است که حدود 20 درصد مساحت 
کشاورزی، بایر و مخروبه(  منطقه را اراضی ناخالص شهری ) مانند 
بیشتر  مشهد  شهر  جامع  طــرح  مطالعات  طبق  و  داده  تشکیل 
محالت منطقه6 جزو محالت فرسوده محسوب می شوند. بدین 
منظور، بسیاری از اراضی منطقه 6 تحت اشغال اسکان غیررسمی، 
گذشته درآمده اند و  بافت فرسوده و مناطق توسعه نیافته در ادوار 
برخوردار  کارایي الزم  و  پویایی  از  و  ندارند  کاربری مناسب شهري 
نیستند. هدف اصلی مقاله حاضر اولویت بندی راهبردهای توسعه 
میان افزا در پهنه های برش عرضی منطقه شش شهر مشهد است.  
که مواجه با مسائل باال در شهری  مقاله حاضر با این فرض اولیه 
مانند مشهد مقدس، نیاز به توسعه نه در فراسوی مرزهای شهر 
از منابع  به  کارگیری بهینه  با  و  بلکه در محدوده های درونی شهر 
موجود دارد، وارد بحث میان افزا و برش عرضی می شود. با توجه به 
هدف اصلی، تحقیق حاضر در پی پاسخ به پرسش های زیر است: 
1. میزان اهمیت معیارها و شاخص های پهنه بندی برش عرضی 
مطالعه  مورد  محدوده  عرضی  برش  2.پهنه بندی  است؟  چگونه 
چگونه است؟ 3. مهمترین راهبردهای توسعه میان افزا برای پهنه 

برش عرضی هدف چه است؟ 
بدین منظور با توجه به جنبه حمایتی پهنه بندی شهری از توسعه 
میان افزا، ابتدا با روش پهنه بندی برش عرضی پهنه های منطقه 
با شناسایی تی_زون  در تی زون هایی دسته بندی شده و سپس 
پهنه  آن  بــرای  میان افزا  توسعه  راهبردهای  اولویت بندی  هــدف، 

ارائه می شود. 

2. چارچوب نظری
در  که  انجام شده نشان می دهد  و تفحص در تحقیقات  مطالعه 
به صورت مجزا  برش عرضی  پهنه بندی  و  توسعه میان افزا  زمینه 
کنون در زمینه میان افزا  گرفته است؛ اما تا مطالعات زیادی صورت 
صورت  مطالعه ای  مشترک  صــورت  به  عرضی  برش  پهنه بندی  و 
که در این پژوهش برای نخستین بار در پی آن هستیم تا  نگرفته 
مدل مناسبی برای پهنه بندی برش عرضی مناطق شهری و ارائه 
کنیم. با این حال  راهبردهای توسعه میان افزا براساس آن معرفی 
زمینه ها  این  در  گرفته  صــورت  مجزای  مطالعات  از  مــورد  چند  به 
مقاله ای  در  غنی  و  طبیبیان  می شود.  اشــاره  مختصر  صــورت  به 
در  شهری  توسعه  فرآیند  در  شهرها  مرکزی  نواحی  بازماندن  به 
کم بر شهرها اشاره می کند و از این   کنده رویی حا جریان الگوی پرا
نواحی  مجدد  توسعه  در  جدید  رویــکــردی  را  میان افزا  توسعه  رو 
مرکزی شهرها به  حساب مــی آورد و به اندازه گیری ظرفیت توسعه 
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 .)Tabibian & Ghani,2015( مــی پــردازد  تهران  مرکزی  بافت  در 
توسعه  پتانسیل  ارزیابی  به  مقاله ای  در  همکاران  و  پورمحمدی 
طبقه بندی  کالبدی  توسعه  سطح  براساس  محالت  میان افزای 
شده و سناریوهای افزایش پایداری پرداختند. در نهایت با توجه 
با  که  شد  حاصل  نتیجه  ایــن  مــدل،  خروجی  و  موجود  وضــع  به 
استفاده از توسعه میان افزا و ایجاد تغییراتی در بافت موجود شهر 
کالبدی  ساختار  و  داده  ارتقا  شهر  در  را  پــایــداری  سطح  می توان 
و  بــرک پــور   .)Purmohammadi et al,2015( آورد  فراهم  مناسبی 
کارآمد  نا بافت های  مجدد  توسعه  امکان  به  مقاله ای  در  بهرامی 
کارایي مناسب  که  شهری محله انبار نفت واقع در منطقه11 تهران 
معیارهاي  ابتدا  هدف،  این  به  رسیدن  براي  می پردازند.  ندارند، 
شناسایي این فضاها مشخص شدند و پس از وزن دهــي معیارها 
کل بافت منطقه 11 براساس این  گروهي از متخصصان،  به وسیله 
گرفتند. نتایج  معیارها در قالب نرم افزار ArcGIS مورد بررسي قرار 
تجاري،  و  اداري  خدماتي،  کاربري هاي  مي دهد  نشان  تحقیق 
اولویت هاي اول و دوم توسعه مجدد در محله انبار نفت است. با 
مقیاس،  بزرگ  فعالیت هاي  وجود  مکانیابي،  معیارهاي  به  توجه 
کاربري مسکوني از نظر  شبکه هاي شریاني و فعالیت هاي ناسازگار، 
گرفته است  کاربري ها قرار  قابلیت توسعه مجدد، در مقام چهارم 
خارجی  تحقیقاتی  نمونه های   .)Barakpur & Bahrami, 2011(
در  شاخص هایی  ــه  ارائ و  میان افزا  توسعه  معرفی  به  نیز  بسیاری 
مورد نحوه ظرفیت سنجی سطوح میان افزا می پردازند و به دنبال 
میان افزای  توسعه  برنامه  و  طراحی  استانداردهای  و  اصــول  آن 
تفصیل  به  مختلف  زمینه های  در  آن  اجرایی  ضوابط  نیز  و  موفق 
 Listokin et al,2006; Aly & Attwa,2013; )مانند  می کنند  بیان 
در  هــمــکــاران،  و  لیستوکین  دیــویــد   .)Allan,2001; EPA,2015
پژوهشی با عنوان » استانداردها و راهنمای سیاست های توسعه 
روی  پیِش  چالش های  و  مزایا  ــه  ارائ و  تعریف  به  ابتدا  میان افزا« 
توسعه میان افزا و رشد هوشمند می پردازند و سپس استانداردها 
که شامل طراحی، پهنه بندی،  و معیارهای یک توسعه میان افزا را 
تعریف  می شود،  و...  طراحی  جزئیات  مالی،  مسائل  پیش بینی 
شده،  بیان  معیارهای  به  دستیابی  برای  را  سیاست هایی  و  کرده 
پیشنهاد می دهند )Listokin et al,2006(. ویلر در پژوهش »توسعه 
میان افزای هوشمند، ایجاد جوامع سرزنده تر در منطقه  خلیج« به 
بررسی توسعه میان افزا و استراتژی های آن برای رفع مشکالت در 
کالبدی می پردازد و پس  زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و 
دولتی  بخش های  برای  راهکارهایی  موفق،  نمونه های  معرفی  از 
و شهروندان در جهت بهبود عملکرد توسعه درون زا برای منطقه 
کلی  طور  به   .)Wheeler,2002( می کند  پیشنهاد  کالیفرنیا  خلیج 
پیشینه و سابقه اتخاذ رویکرد توسعه میان افزای شهری را می توان 
تقسیم  جهان  سطح  در  تحقیقاتی  و  اجرایی  تجارب  قالب  دو  در 
کرد: در زمینه تجارب اجرایی می توان به تجارب جهانی مرکز شهر 
کالیفرنیا )City of Fresno,2012(، دانیابیچ در ایالت  فرسنو در ایالت 
 ،)Florida Department of Community Affairs,2003( فلوریدا 
ویرجینیا  در  پورثموث   ،)Otak, 1999( ارگـــون  ایــالــت  در  پرتلند 
غرب  منطقه  در  امپریال  بندر   ،)Northeast-Midwest,2001(

 ،)Wheeler,2002( سانفرانسیسکو ،)Listokin et al,2006( نیویورک
کلورادو )Iams- Kaplan,2006( و مرکز شهر لیورپول  لیکوود در ایالت 
که در سطوح مختلف شامل  کرد  )European Union, 2011( اشاره 
اراضی  کریدورهای حمل ونقلی،  محدوده های فرسوده، محدوده 
بیان  ــوارد  م اجــرایــی شــده انــد. در  و متروکه  بایر  ــی  اراض و  صنعتی 
توسعه  مستعد  پهنه های  شناسایی  به  میان افزا  توسعه  شــده، 
موفق  مــیــان افــزای  طراحی  و  برنامه ریزی  استراتژی های  ارائـــه  و 
ارتباط  ایــران در  انجام شده در  اقــدام نموده است. پژوهش های 
محدودتری  زمینه های  و  سطح  در  عرضی،  بــرش  پهنه بندی  با 
نسبت به جهان انجام شده است. از جمله آن می توان به مقاله 
محمدی و مهابادی با عنوان »پهنه بندی بافت شهری با رهیافت 
که هدف آن مناسب سازی پهنه بندی  اشاره نمود  برش عرضی« 
کالبدی شهر اصفهان با توجه به  برش عرضی برای بخشی از بافت 
شرایط محلی و استفاده عملی از آن است. از نتایج به دست آمده 
که رهیافت برش عرضی چارچوبی  می توان به این نکته اشاره نمود 
 Mohammadi( منظم و روشمند سازماندهی مجدد داده ها است
با  شــده  انجام  پژوهش های  با  ارتباط  در   .)& Mahabadi,2013
گفت،  محوریت پهنه های برش عرضی در سطح جهان نیز می توان 
همواره از این روش به عنوان چارچوب و مبانی برای خروجی هایی 
کاربری زمین، توسعه، حرائم و ... بهره  از جمله مقررات و قوانین 
برش  پهنه بندی  از روش  واقــع، سعی شده  گرفته شده است. در 
عرضی در زمینه هایی مانند ساختاربخشی، منطقه بندی، احیای 
کز شهری و ... استفاده شود. این روش همواره به عنوان مبانی  مرا
گرفته است.  قــرار  نظر  توسعه مد  کدهای هوشمند  اجــرای  بــرای 
کلی پهنه بندی برش عرضی عبارتند از: الف( معرفی و  جهت گیری 
با روش های  و مقایسه  تعریف مفاهیم منطقه بندی برش عرضی 
 Duany & Talen, 2002; APA,2004; متداول منطقه بندی )مانند
 .)Katz,2004; Elliot & Loren,2008; Godway,2009; Wise,2010
برای  توسعه  هوشمند  قوانین(  و  )مــقــررات  کدهای  تدوین  ب( 
 Bowen,2011; lundberg,2014 طراحی محیط های شهری )مانند

.)Hansen,2008;

2.1. توسعه میان افزا
چیزی  با  فضایی  پــرکــردن  عمل  را   infill کسفورد  آ لغت  فرهنگ 
یــک ساختمان  بــا  تکمیل فضایی  بــه ویــژه  ــد؛  مــی دان مـــاده ای  یــا 
)oxford,2010( و فرهنگ لغت النگ من واژه infill را آنچه فضایی 
را پر می کند و نیز فرآیند پرکردن یک فضا به وسیله یک ساختمان 
کوان، در بیان مفهومی شهری، infill را   .)longman,2008( می داند
در قالب infill development و به عنوان ساختمانی در سایت کوچک 
 .)cowan, 2005:195( می داند  موجود  ساختمان های  با  مرتبط 
گسترده ای از تعاریف وجود  برای توصیف توسعه میان افزا، طیف 
دارد. توسعه میان افزا به استفاده بهتر و مؤثرتر تسهیالت و خدمات 
کثر مواقع ارزش  که در ا موجود در نواحی هدف منجر خواهد شد 
مالکیت ها را افزایش می دهد و هزینه های خدمات عمومی مانند 
خواهد  کاهش  عمومی  امنیت  تأمین  پیاده روها،  فاضالب،  آب، 
یافت. همچنین می تواند به باهمستان ها برای رسیدن به آستانه 
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و  پــارک  و  سبز  فضای  مانند  نیازهایی  تأمین  بــرای  الزم  جمعیتی 
 )comprehensive infill guideline,کند کمک  خدمات ازاین  دست 
)2015.  توسعه درون زا اشاره به ساخت وساز مسکن جدید، محل 
حومه های  یا  شهری  مناطق  درون  امکانات  سایر  و  مغازه ها  کــار، 
استفاده  از  میان افزا،  توسعه   .)Wheeler, 2002:9( دارد  موجود 
که در آن نیاز به تخریب  مجدد و باز زنده سازی ساختارهای موجود 
ساختارهای موجود و به دنبال آن ساخت وسازهای جدید است، 
کتیکی  متفاوت است )Felt, 2007:48(. این نوع از توسعه به عنوان تا
از راهبرد رشد هوشمند منطقه ای به  حساب می آید و نوعًا شامل 
سه فعالیت اصلی می شود: 1. احداث ساختمان های جدید بر روي 
کمتر توسعه  یافته  که در شرایط موجود توسعه  نیافته و یا  زمینی 
کنونی و  کالبدي ساختمان های غیرقابل  استفاده  است، 2. احیاي 
3- استفاده مجدد و سازگار با فرم و عملکرد قبلی این ساختمان ها 

.)Caves, 2005:258(
که در متون  توسعه میان افزا، اصول و ویژگی هایی را دنبال می کند 
مختلف مانند آنچه در زیر آمده، مطرح شده اند: توجه طرح جامع 
تبیین  در  برعکس:  و  میان افزا  توسعه های  به  فرادست  اسناد  و 
کید قرار دادن آن در طرح جامع و  اصول توسعه میان افزا، مورد تأ
 Mirmoghtadaee( پهنه بندی، از اهمیت باالیی برخوردار بوده است
پیش  سایت  محدودیت های  و  امکانات  آنالیز   .)et al, 2011:48
انتخاب  توسعه  بــرای  سایت  یــک  کــه  هنگامی   پـــروژه:  اجـــرای  از 
ویژگی ها  ارزیابی  میان افزا،  توسعه  برای  قدم  نخستین  می شود، 
 Listokin( و محدودیت های محیطی و توسعه  یافته سایت است
et al, 2006:71(. برای هماهنگی بیشتر توسعه میان افزا با شهر یا 
محله ها، شناسایی و استفاده از تسهیالت عمده موجود همچون 

کانون های شبکه، پهنه های تجاری و دیگر امکانات عمومی دارای 
اهمیت است )Niknia & Abasi, 2013:7(. سازگاری و زمینه گرایی 
در توسعه های میان افزا: در طول فرآیند برنامه ریزی، جامعه باید 
که خواهان  درباره اهمیت نسبی مطابقت تصمیم بگیرد. جوامعی 
با جوامعی  مقایسه  در  فعلی خود هستند،  و عملکرد  تغییر ظاهر 
کمتری  کید  تأ هستند،  فعلی  عملکرد  و  ظاهر  حفظ  خواستار  که 
خیابان  سیستم   .)Allan, 2001:12( داشت  خواهند  مطابقت  بر 
توسعه  پــروژه  در  معابر(:  و  عمومی  حمل ونقل  به  کامل)دسترسی 
خیابان های  شــود.  استفاده  کامل  خیابان های  از  باید  درون زا 
که برای تمام استفاده کنندگان شامل  کامل خیابان هایی هستند 
پیاده ها، دوچرخه سواران، استفاده کنندگان از وسایل حمل ونقل 
 Listokin et al,( هستند  راحت  و  ایمن  امن،  رانندگان،  و  عمومی 
2006:74(. مشارکت و دخیل نمودن جامعه محلی: عدم استقبال 
توسعه  در  درون زاســــت.  توسعه  ــرای  اج موانع  از  محل،  کنان  سا
کنان  که در جوامع موجود اتفاق می افتد، سا درون زا به دلیل آن 
پیش  و  درون زا  توسعه  برنامه ریزی  فرآیند  طــول  در  باید  منطقه 
شوند  داده  شرکت  گردند،  پیشنهاد  خاصی  پــروژه هــای  که  آن  از 
انجام  بررسی های  به  توجه  با   .)Northeast-Midwest, 2001:27(
شماره1،  جدول  در  میان افزار  توسعه  شاخص های  و  معیار  شده، 

ارائه شده است.

2.2. پهنه های برش عرضی و توسعه میان افزا
که برای نخستین بار  مفهوم "برش عرضی" برگرفته از طبیعت است 
به وسیله الکساندر ون هومبلت در قرن 18میالدی مورد استفاده 
بیستم،  قرن  اواخــر  در   .)Duany & Talen, 2002:253( گرفت  قرار 

جدول شماره1: معیار و شاخص های توسعه میان افزا

منبعمفهومشاخصمعیار

کیفیت کالبدی 
اراضی

کیفیت پایین تری باشد، قابلیت توسعه بیشتری دارد.کیفیت ابنیه )City-Parish Planning Commission, 2004(هرچه یک فضا دارای 
)City of Fresno,2012(

)Banihashemi et al,2014(
هرچه یک فضا دارای قدمت بیشتری باشد، قابلیت توسعه بیشتری دارد.قدمت ابنیه
هرچه یک فضا دارای مصالح ناپایدارتر باشد، قابلیت توسعه بیشتری دارد.مصالح ابنیه

نظام فعالیتی
کاربری ها

براساس تعاریف انواع سطوح میان افزا، اراضی ای قابلیت توسعه میان افزا 
کم استفاده در بین سطوح ساخته شده شهری باشند. که بایر یا اراضی  دارند 

)City-Parish Planning Commission, 2004(
)Allan,2001(

ناسازگاری فعالیتی
کاربري هاي ناسازگار در مقیاس محله  در توسعه از درون الزم اســت تــا 

جمع آوري شده و انتقال یابند.
)McConnell and Wiley,2010( )EPA,2015(

الگوی توسعه 
بافت

زمینه و فرم بافت
گرفته اند و  که در زمینه هندسی شکل  که آن دسته از اراضی  گفت  می توان 

دارای اندازه منتظم هستند، اولویت بیشتری برای توسعه دارند.
)Caves,2005(

)Al. Attar, 2011(

نفوذپذیری بافت
از این رو، هرچـه میزان برخورداري و سهم هر بلوک و محله شـهري از معـابر و 

شبکه دسترسی ها بیشتر باشـد، بسـتر توسـعه از درون فراهم تر می شود.
)New Port City Council, 2009(

)Listokin et al,2006(

دسترسی به 
زیرساخت های 

شهری

دسترسی به 
خدمات و 
تسهیالت

کمتری از خدمات شهری قرار داشته باشند، برای  هرچه اراضی در فاصله 
کاربری ها، از مطلوبیت  توسعه مناسب ترند. درواقع با افزایش شعاع دسترسی 

کاسته می شود. اراضی 

)Enger,1997(
)Florida Department of Community Affairs,2003(

)Aly & Attwa,2013(
)Listokin et al,2006(

)Enger,1997(

دسترسی به معابر 
و حمل ونقل 

عمومی

کمتر باشد، برای  هرچه شعاع دسترسی اراضی به ایستگاه حمل ونقل عمومی 
که دسترسی مناسب تری به معابر اصلی دارند،  توسعه مناسب ترند. اراضی ای 

قابلیت و مطلوبیت بیشتری برای توسعه دارند.

حضورپذیری 
و امنیت 
اجتماعی

تعامالت و مشارکت 
اجتماعی

هرچه تعامالت اجتماعی و سطح روابط همسایگی در محالت بیشتر باشد، 
کنانش تمایل  که سا آن محالت برای توسعه میان افزا مطلوب ترند. محالتی 

به مشارکت بیشتری داشته باشند، برای توسعه مناسب ترند.

)Northeast–Midwest,2001(
)Wheeler,2002(

امنیت اجتماعی
امنیت و نظارت اجتماعی از عناصر مهم پروژه های میان افزا بوده و محالتی 

که دارای امنیت بیشتری باشند، برای توسعه مناسب ترند.
)Northeast–Midwest,2001(

)CLEE,2014(
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طراحان "نوشهرگرایی" از مفهوم برش عرضی برای ساماندهی رشد 
کنده در شهرهای آمریکا استفاده کردند. براساس برش  گسترده یا پرا
کدهای هوشمند فراهم شد. پهنه های برش  عرضی، زمینه ایجاد 
برنامه ریزی شهری برای سازماندهی نواحی  را می توان در  عرضی 
شهری  "شدت  چارچوب  در  مشترک  ویژگی های  براساس  شهری 
گرفت )Duany, 2003(. در این مقاله، مفهوم  کار  شدن پهنه ها" به 
که  کرده ایم. همان طور  برش عرضی را وارد مبحث توسعه میان افزا 
در باال اشاره شد، در تعریف "توسعه میان افزا" به استفاده از قطعات 
در  رها شده  و ساختمان های موجود  زمین  استفاده  کم  یا  خالی 
که به  منظور هدایت رشد  داخل شهر مرکزي پرداخته شده است؛ 
یا زراعــی در حاشیه شهر مرکزي به  باز  شهري به جاي زمین هاي 
کتیکی از راهبرد  گرفته می شوند. این نوع از توسعه به عنوان تا کار 
رشد هوشمند منطقه ای به  حساب می آید )Caves, 2005:258(. در 
کامل تر  این بین یکی از عوامل اساسی برای اجرای هر چه بهتر و 
که  توسعه میان افزا، پهنه بندی نواحی شهری است. در اینجاست 
که نوعی روش پهنه بندی است، با "توسعه میان افزا"  "برش عرضی" 
ارتباط برقرار می کند. پهنه بندی باید از برنامه های توسعه درون زا 
تقویت  به  که  مقاصدی  از  روشنی  بیان  شامل  و  کند  پشتیبانی 
پهنه بندی  گزینه های  بــاشــد.  مـــی پـــردازد،  جامع  طــرح  ضــوابــط 
که شامل تغییر پهنه موجود، ایجاد یک  بسیاری در دسترس است 
پهنه جدید، یک پهنه همپوشانی ویژه یا یک پهنه شناور می شود 
)Aly & Attwa, 2013:458(. پهنه بندی با انعطاف پذیری بیشتر در 
کتور بسیار مهم برای توسعه دهندگان  استفاده مجدد زمین، یک فا
کز محالت است  در مناطق باارزش زمین باالتر، مانند مرکز شهر و مرا
)CLEE, 2014:10(. نکته مهم در این بین استفاده از روش مناسبی 
که بتواند از برنامه های توسعه  از پهنه بندی نواحی شهری است 
که  کند. استفاده از روش پهنه بندی برش عرضی  میان افزا حمایت 
می کند،  پهنه بندی  مشابه  ویژگی های  براساس  را  شهری  نواحی 
توسعه  سیاست های  و  برنامه ها  شــدن  اجرایی  امکان  می تواند 

کند.  میان افزا را بهتر و آسان تر فراهم 

3. روش تحقیق
نوع  از  توصیفی_تحلیلی  صــورت  بــه  مطالعه  ایــن  تحقیق  روش 
که در آن منطقه6 شهر مشهد به عنوان مورد مطالعه  موردی است 
ــرای جــمــع آوری داده هـــای مــورد نیاز از  گــردیــده اســت. ب انتخاب 
محدوده بیان شده، از مطالعات اسنادی_کتابخانه ای و پیمایش 
ادبیات  بررسی  با  اســاس  براین  اســت.  گردیده  استفاده  میدانی 
نظری و تجربی مرتبط با موضوع به تبیین مفهوم توسعه میان افزا 
و مفهوم  اقدام  آن مطابق جدول شماره1،  استخراج معیارهای  و 
که  پهنه های برش عرضی و ارتباط آن با توسعه میان افزا بررسی شد 
گردیده  معیارها و شاخص های آن مطابق جدول شماره2، تدوین 
است. سپس به سنجش معیارها و زیرمعیارهای پهنه بندی برش 
که  عرضی در منطقه6 شهر مشهد پرداخته می شود. بدین صورت 
مطالعات  طریق  از  زیرمعیارها  اطالعاتی  الیه های  نخست  گام  در 
طرح تفصیلی در محیط GIS تهیه شدند و برای وزن دهی و تعیین 
کارشناسی در  اهمیت معیارها و زیرمعیارها، تعداد 12 پرسشــنامه 

اختیار متخصصان )اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، 
وزن  سپس  گــرفــت.  قـــرار  دانــشــگــاه(  اساتید  و  مشهد  ــرداری  ــه ش
وسیله  به   )AHP( مراتبی  سلسله  تحلیل  روش  با  آنها  به  مربوط 
نهایی  وزن  و  شــده   GIS وارد  و  محاسبه   Expert Choice برنامه 
گام بعدی، با اعمال وزن  گزینه )پارسل( به دست آمده است. در 
محاسبه شده از طریق AHP برای هر شاخص، الیه های موضوعی 
تهیه الیه های هر  آن،  نتیجه  و  انــدازی شده  زیرمعیارها روی هم 
موضوعی  نقشه های  همپوشانی  از  پس  نهایت  در  اســت.  معیار 
معیارها و افزودن وزن مربوط به معیارها به نقشه ها با استفاده از 
روش )WOI(، منطقه بندی برش عرضی محدوده پیشنهاد شده 
 ،T5 ،T4 ،T3 که براین اساس منطقه مطالعاتی به چهار زون است 
T6 طبقه بندی شد. در این بین T6، با توجه به ماهیت این زون 
در شدت و هویت شهری بودن آن، به عنوان زون هدف انتخاب و 
بر مبنای معیارها و شاخص های توسعه میان افزا )جدول شماره1(، 
از طریق پیمایش میدانی از نوع پرسشنامه و برداشت نگارندگان 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مبنایی برای ارائه راهبردهای زون 
هدف براساس مسائل و مشکالت منتج از معیارها و شاخص های 
گیرد. بدین صورت با توجه به جدول شماره1،  توسعه میان افزا قرار 
شاخص ها به گویه هایی در قالب پرسشنامه )طیف 5 گانه لیکرت(، 
کلیه  گردید. برای این منظور،  تنظیم و نظرات مردمی جمع آوری 
قطعات مسکونی و تجاری زون )T6(، به عنوان جامعه هدف مدنظر 
با احتمال 95  کوکران  گرفت. در این پیمایش براساس روش  قرار 
درصد، 110 مورد پرسشنامه توزیع گردید که در زمان انجام پیمایش 
تعدادی از پرسشنامه ها به دالیل مختلف تکمیل نگردید و برای 
گفتنی است  گرفت.  تحلیل 75 مورد از پرسشنامه ها مد نظر قرار 
 0.83 معادل  کرونباخ  آلفای  روش  به  پرسشنامه ها  پایایی  مقدار 
نمونه گیری  روش  پرسشنامه،  توزیع  برای  نمونه  انتخاب  روش  و 
قطعات  تمامی  آن  در  که  اســت  سیستماتیک  یا  منظم  تصادفی 
نــرم افــزار ARCGIS شــمــاره گــذاری شــده و به صورت  مــحــدوده در 
انتخاب تصادفی، قطعات هدف برای توزیع پرسشنامه در بلوک ها 
مشخص شدند. پس از تکمیل پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها، 
توسعه  معیارهای  تحلیل  و  تجزیه  برای   )SWOT( سوات  روش  از 
راهبردهای  آن  براساس  و  گردید  استفاده  زون هدف  در  میان افزا 
اختیار  در  پرسشنامه   15 تــعــداد  سپس  ــد.  ش تــدویــن  مــیــان افــزا 
شهری(  برنامه ریزی  حوزه  ارشد  شهری)کارشناسان  متخصصان 
برای امتیازدهی به راهبردها تکمیل و با استفاده از آزمون فریدمن 
در نرم افزار SPSS، وزن دهی و اولویت بندی شدند. جدول شماره2، 
معیارها و زیرمعیارهای پهنه برش عرضی و نحوه دسته بندی آنها را 

نشان می دهد.

4. موقعیت محدوده مورد مطالعه
از  که  است  مشهد  شهرداری  شش  منطقه  مطالعه،  مــورد  نمونه 
سه ناحیه و چهارده محله تشکیل شده است. مساحت محدوده 
که از این مقدار هزار و  قانونی شهر مشهد 35هزار و 147 هکتار است 
869 هکتار آن  در حدود 5.3 درصد مساحت شهر به منطقه شش 
سرشماری  طبق  شش  منطقه  دارد.  اختصاص  مشهد  شهرداری 
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پنج  حــدود  در  نفر  و 616  ــزار  بر 232هـ بالغ   جمعیتی  ســال 1395 
 Statistical Yearbook of( می شود  شامل  را  شهر  جمعیت  درصد 
محله  و 14  ناحیه  سه  از  متشکل  منطقه  این   .)Mashhad, 2016
منطقه  در  است.  داده  شده  نمایش  شماره1،  تصویر  در  که  است 
از  ــد  اراضــــی خــالــص شــهــری حـــدود 69 درصـ شــش شهر مشهد، 
کاربري مسکوني  که از این اراضی،  مساحت منطقه را تشکیل داده 
با مساحتي در حدود 240 هکتار و سهمی در حدود 31 درصد، در 
داراســت  را  سطح  باالترین  موجود،  کاربری های  سایر  با  مقایسه 

.)Armanshahr & Tarh Amayesh, 2013(

5. بحث و یافته ها
5.1. پهنه بندی برش عرضی منطقه شش مشهد

که در اینجا استفاده شده، مدل برش عرضی روستا به شهر   مدلی 
 Duany et(که به وسیله دووانــی در نوشهرگرایی مطرح شــد است 
Duany,2005; al, 2008(. در این مدل، بخش ها در "زنجیره روستا 
که شامل زبان رویکرد متداول برای  به شهر" طبقه بندی شده اند 
کــو زون  ا زنجیره شامل شش  ایــن  کــاربــری زمین اســت.  مــقــررات 

مطابق شرح ذیل است.
که نزدیکی زیادی به  پهنه طبیعی )T1(: شامل زمین هایی است 
که شامل زمین های نامناسب برای توسعه  وضعیت وحشی دارند 

)سکونت( به واسطه توپوگرافی، هیدرولوژی و پوشش گیاهی است. 
فضاهای  در  کنده  پرا زیستگاه های  شامل   :)T2( روستایی  پهنه 
کــشــاورزی،  زمــیــن هــای  جنگل ها،  شامل  فضاها  ایــن  اســت.  ــاز  ب
رایج  ساختمان های  هستند.  آبیاری  قابل  بیابان های  و  علفزارها 
کشاورزی و ویال است. همان  کشاورزی، بناهای  شامل خانه های 
که بعدًا نیز اشاره خواهد شد، این دو پهنه )پهنه طبیعی و  طور 
پهنه روستایی( با توجه به ماهیت محدوده، جایی در پهنه های 
پیشنهادی ندارند.  پهنه حومه ای )T3(: این پهنه شامل نواحی 
که  که در مجاورت پهنه های باالتر قرار دارد  کم مسکونی است  کم ترا
کاربری های مختلط، اشغال فضا و خطوط خارجی  در آنها برخی 
گیاه به صورت طبیعی  کاشت درخت و  ساختمان مجاز هستند. 
بوده و عقب نشینی ها نسبتًا عمیق هستند. بلوک ها ممکن است 
بزرگ بوده و جاده ها به منظور مطابقت داشتن با وضعیت طبیعی 
نامنظم باشند. پهنه های عمومی شهری)T4(: اصواًل این بافت، 
گسترده ای  بازه  پهنه می تواند  این  بافت مسکونی شهری است. 
ردیفی  باشد؛ منفرد، خانه های  را در خود داشته  بنا  گونه های  از 
و خانه های یک طرف حیاط دار. عقب نشینی ها و منظر در این 
از  متشکل   :)T5( شهر  مرکز  پهنه های  هستند.  متغیر  پهنه ها 
کم تر است. این اختالط  کاربری های مختلط مترا ساختمان ها با 
و  ردیفی  خانه های  )دفــاتــر(،  اداری  خرده فروشی،  شامل  کاربری 

 Mohammadi & Mahabadi,2013; Abdulahpur & Barak poor,2016;( عرضی  برش  پهنه بندی  زیرمعیارهای  و  معیارها  شماره2:  جدول 
)Bakhtiari,2009; Walters, 2007( 

نحوه دسته بندیزیرمعیارمعیار

کاربری
کاربری های مختلط در پهنه های هسته شهری و مرکز شهری قرار دارند.فاصله از 

کاربری های فرامنطقه ای در پهنه های هسته شهری و مرکز شهری قرار دارند.فاصله از 
کاهش می یابد.شیب زمینتوپوگرافی شیب زمین از پهنه های طبیعی به سمت پهنه  هسته شهری 

دسترسی

پهنه های هسته شهری و مرکزی شهر در مجاورت معابر اصلی قرار دارند.فاصله از معابر اصلی
پهنه های هسته شهری و مرکز شهری در مجاورت این تقاطع ها جا دارند.فاصله از تقاطع معابر اصلی

پهنه های مسکونی )T3 و T4( در مجاورت این معابر جا دارند.فاصله از معابر فرعی
پهنه های مسکونی )T3 و T4( و مرکز شهری در مجاورت این معابر جا دارند.فاصله از تقاطع معابر فرعی

کم ترا

کم جمعیتی کم جمعیتی از زون های حومه شهری به مرکز شهر افزایش می یابد.ترا ترا
کم ساختمانی کم ساختمانی از زون های حومه شهری به مرکز شهر افزایش می یابد.ترا ترا
کم مسکونی کم مسکونی از زون های حومه شهری به مرکز شهر افزایش می یابد.ترا ترا

کم خانوار کم خانوار از زون های حومه شهری به مرکز شهر افزایش می یابد.ترا ترا
کز شهری، افزایش می یابد.سطح اشغالفضای باز سطح اشغال به سمت مرا

ویژگی بافت

کاهش می یابد.نوع دانه بندی کز شهری  دانه بندی به سمت مرا
اندازه بلوک ها به سمت مرکز شهر بزرگتر می شود.اندازه بلوک ها
تعداد طبقات به سمت هسته شهری، افزایش می یابد.تعداد طبقات

کز شهری چندخانواری و آپارتمانی می شود.نوع مسکن و بنا نوع مسکن در مناطق حومه شهری ویالیی، تک خانواری و به سمت مرا
کز شهر افزایش می یابد.قیمت زمیناقتصاد زمین قیمت زمین به سمت مرا

تصویر شماره1: معرفی محدوده مورد مطالعه
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پیاده روهای  خیابان ها،  از  شبکه ای  پهنه  این  آپارتمان هاست. 
را در  پیاده روها  با  نزدیکی  بناها در  و  عریض، درختکاری منسجم 
کم ترین و  از مترا پهنه های هسته شهری )T6(: متشکل  بر دارد. 
کاربری و بناهای  گونی در  گونا مرتفع ترین بناها به همراه بیشترین 
عمومی با درجه اهمیت منطقه ای است. این پهنه ممکن است 
تنها شهرک ها و شهرهای  را شامل شود. عمومًا  بزرگتر  بلوک های 

بزرگ یک پهنه هسته شهری را در خود دارند. پهنه های مدنی: 
پهنه  با  متناسب  عمومی  فضاهای  یا  عمومی  بناهای  از  متشکل 
برش خود هستند. منطقه ویژه: این پهنه شامل محدوده هایی 
که به واسطه عملکرد، مکان یا شکل ظاهری در هیچ یک از  است 
شش پهنه فوق قرار نمی گیرند. در ادامه، ابتدا نقشه های موضوعی 
برای هر یک از زیرمعیارها مطابق تصویر شماره2، تهیه و سپس با 

تصویر شماره2: نقشه های موضوعی از زیرمعیارهای تحقیق 
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توجه به اولویت و وزن معیارهای تحقیق، این نقشه های موضوعی 
برای تولید نقشه نهایی T زون ها روی هم اندازی شده اند.

پس از تهیه نقشه های موضوعی از زیرمعیارها الزم است به منظور 
گام  نخستین  در  مراتبی،  سلسله  تحلیل  روش  به  آنها  وزن دهــی 
ساختار سلسله مراتبی )AHP( از هدف، معیار و زیرمعیار تهیه شود 

که مطابق تصویر شماره3، ایجاد شده است. 
وسیله  ــه  ب زیــرمــعــیــارهــا  و  مــعــیــارهــا  دودویــــی  مقایسه  ــه  ــ ادام در 
متخصصان )12 نفر از صاحبنظران حوزه( انجام شده و وزن مربوط 

به آنها مطابق جدول شماره3 و تصویر شماره4، به وسیله برنامه 
گزینه  نهایی  وزن  و  شــده   GIS وارد  و  محاسبه   Expert Choice
از  آمــده  دست  به  نتایج  براساس  اســت.  آمــده  دست  به  )پارسل( 
 ،)0.388 )وزن:  کم  ترا معیارهای  ترتیب  به  تحلیل ها،  و  تجزیه 
کاربری ها  ویژگی های بافت )0.235(، دسترسی )0.130(، فاصله از 
میزان  معیار  و   )0.060( زمین  اقتصاد   ،)0.059( توپوگرافی   ،)0.080(

فضای باز )0.050( دسته بندی می شوند. 

تصویر شماره3: ساختار سلسله مراتبی )AHP( از هدف، معیارها و زیرمعیارها

AHP جدول شماره3: اوزان نسبی و امتیازات ابعاد، معیارها و شاخص ها و میانگین وزنی آنها با روش

ضریب اهمیتزیرمعیارضریب اهمیتمعیار

0.080کاربری
کاربری های مختلط 0.641فاصله از 

کاربری های فرا منطقه ای 0.359فاصله از 

1شیب زمین0.059توپوگرافی

0.130دسترسی

0.458فاصله از معابر اصلی

0.241فاصله از تقاطع معابر اصلی

0.185فاصله از معابر فرعی

0.116فاصله از تقاطع معابر فرعی

کم 0.386ترا

کم جمعیتی 0.276ترا

کم ساختمانی 0.391ترا

کم مسکونی 0.195ترا

0.138بعد خانوار

1سطح اشغال0.050فضای باز

0.235ویژگی بافت

0.375نوع دانه بندی

0.164اندازه بلوک ها

0.272تعداد طبقات

0.198نوع مسکن و بنا

1قیمت زمین0.060اقتصاد زمین
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در ادامه با همپوشانی نقشه های موضوعی زیرمعیارها مربوط به 
گام بعدی  هر معیار، نقشه های معیارهای تحقیق تولید شد. در 
به  مربوط  وزن  شــد.  اضافه  نقشه ها  به  معیار  هر  به  مربوط  وزن 
نرم افزار  در   )WOI( وزین  همپوشانی  روش  از  استفاده  با  معیارها 
شده  تولید  نقشه  نهایت  در  شد.  همپوشانی  و  اعمال   ARCGIS
زون، در  به هر  ویژگی های مربوط  از  ارائــه شده  کلیت  به  توجه  با 
چهار دسته طبقه بندی شد )تصویرشماره5(. با توجه به ماهیت 
نقشه های منطقه بندی، مقیاس بلوک برای تشخیص پهنه های 
که بیشترین تکرار ویژگی  گرفته است. به طوری  نهایی مدنظر قرار 
یک پهنه در بلوک ها، به عنوان ویژگی اصلی آن بلوک و در نهایت 
به  توجه  با  اســت.  گرفته  قــرار  نظر  مد  زون،  نــوع  کننده  مشخص 
تحلیل های انجام شده و همچنین ماهیت محدوده، نمونه مورد 
 T1 طبقه بندی شد و زون های T6 ،T5 ،T4 ،T3 مطالعه در چهار زون
و T2 )پهنه طبیعی و پهنه روستایی( با توجه به ماهیت محدوده، 
جایی در پهنه های پیشنهادی ندارند. همچنین پهنه ویژه برای 
کشاورزی با توجه به نقش و اهمیت تحت  نیروگاه برق و پهنه های 
کاربری، به عنوان پهنه مجزا  گرفتن این نوع  حفاظت و مراقبت قرار 

گرفته شد. در نظر 

5.2. تحلیل یکپارچه سوات، ارائه راهبردها
ارائه راهبردهای توسعه میان افزا برای زون  هدف، با توجه  برای 
به ماهیت این زون در شدت و هویت شهری بودن آن، تی _زون 
براساس  تا  است  گرفته  قرار  مدنظر  هدف  زون  عنوان  به  ششم، 
شاخص های توسعه میان افزا، مسائل و مشکالت پیِش روی آن 
شود.  ارائــه  میان افزا  توسعه  راهبردهای  آن  براساس  و  شناخته 
از  هــدف،  زون  در  میان افزا  توسعه  شاخص های  اســاس،  براین 
گزارشات فرادست شامل  طریق پرسشنامه مردمی )75 نمونه( و 
 )SWOT( ــوات  س ــدول  ج قالب  در  تفصیلی  و  جامع  ح هــای  طــر
تهاجمی،  راهبرد  از  دسته  چهار  آن،  مبنای  بر  و  شدند  تحلیل 
شده  ارائه  شماره4  جدول  مطابق  تدافعی  و  اقتضایی  انطباقی، 

است.
میان افزا  توسعه  راهبردهای  پرسشنامه،  از  استفاده  با  ادامه  در 
کارشناس و متخصص در نرم افزار  براساس جمع بندی نظرات 15 
شماره5،  جــدول  مطابق  فریدمن  آزمــون  از  استفاده  با  و   SPSS
برای  و در جدول شماره6، سیاست هایی  اولویت بندی شده اند 

آن پیشنهاد شده است.

تصویر شماره5: پهنه بندی پیشنهادی برش عرضی منطقه6 شهر مشهد

Expert Choice تصویرشماره4: اولویت بندی و وزن زیرمعیارها در نرم افزار
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جدول شماره4: تحلیل یکپارچه سوات )SWOT(، راهبردهای منتج از سوات

راهبرد فرایند گردآوری اطالعات
عوامل تأثیرگذار بیرونی )فرصتO و 

)Tتهدید
عوامل تأثیرگذار درونی )قوتS و 

)Wضعف
شاخص

کز  مرا و  شاخص  و  کانوني  عناصر  تقویت 
راستاي  در  اصلي  گره گاه های  و  فعالیتي 

)S1O1( خوانایي و تشخص

ــه مـــردمـــی /  ــام ــن ــش ــرس پ
گزارشات فرادست

شاخص  عناصر  از  استفاده  فرصت   :O1

کالبدی و بصری به  منظور هویت بخشی 
بیشتر زون مطالعاتی و منطقه

نــشــانــه هــای  و  ــر  ــاص ــن ع وجـــــود   :S1

شاخص در مقیاس شهر و منطقه در 
زون مطالعاتی موقعیت 

جغرافیایی
کاربری ها در زون هدف  ایجاد اختالطی از 

)S2T1(به منظور ایجاد محیطی سرزنده
ــه مـــردمـــی /  ــام ــن ــش ــرس پ

گزارشات فرادست

در  مــکــان  حــس  رفــتــن  بین  از  خطر   :T1

ــه عــدم  ــط ــه واس عــرصــه هــای هــمــگــانــی ب
پویایی و سرزندگی زون

S2: وجود پهنه ها و راسته های اصلی 

فعالیتی منطقه در زون مطالعاتی

)W1T2( تقویت مشارکت مردمی پرسشنامه مردمی

توسعه  میان  فرآیند  شــدن  پیچیده   :T2

به  پایین بودن تمایل  میان افزا به دلیل 
بین  در  اجتماعی  تعامالت  و  مشارکت 

کنان سا

اجتماعی  تعامالت  بودن  پایین   :W1

ــنـــان)43درصـــد( و  کـ ــا و فــرهــنــگــی سـ
مشارکت مردمی)50درصد(

تعامالت و 
مشارکت 
اجتماعی

استفاده از شبکه فضاهای بازهمگانی زون 
)S3T2(به منظور افزایش تعامالت اجتماعی

ــه مـــردمـــی /  ــام ــن ــش ــرس پ
گزارشات فرادست

با  اعتماد مردمی به طرح ها  کاهش   :T2
توجه به مشارکت پایین مردمی

فضای  اصلی  شبکه های  وجــود   :S3

بازهمگانی مانند گره ها، پارک ها

محیط های  در  امــنــیــت  ســطــح  افـــزایـــش 
)W2T3( عمومی

پرسشنامه مردمی
از سایت و متروکه  کنان  T3: مهاجرت سا

ماندن زون در صورت تداوم یافتن ناامنی 
در زون مطالعاتی

مــیــزان  شـــدیـــد  ــودن  ــ بـ ــیــن  ــای پ  :W2

مطالعاتی  زون  در  اجتماعی  امنیت 
)31درصد(

امنیت 
اجتماعی

)W3T4(کاهش ناسازگاری فعالیتی پرسشنامه مردمی
T4: رشد بی رویه عملکردهای صنعتی و 

کارگاهی در مجاورت نواحی مسکونی زون

به  ناسازگار  کاربری های  وجــود   :W3

برخی  در  ترافیکی  و  محیطی  لحاظ 
نقاط زون

ناسازگاری 
فعالیتی

فشرده  قطعات  در  فضا  و  تـــوده  انــتــظــام 
اراضــی  از  اســتــفــاده  و  تخریب  حــداقــل  بــا 

)W4T5(همجوار
گزارشات فرادست

T5: دشوارشدن فرایند توسعه میان افزا در 

قطعاتی با شکل هندسی نامنظم

W4: وجود قطعات با شکل هندسی 

نامنظم و عدم انتظام توده و فضا در 
بخش هایی از زون

زمینه و فرم 
بافت

افزایش شدت استفاده از زمین در قطعات 
)W5O2( کم ارتفاع زون

مطالعات اسنادی
توسعه  بــارگــذاری  افــزایــش  پتانسیل   :O2

کم ارتفاع میان افزا در قطعات 

ارتــفــاع  از  کــم  نسبتًا  اســتــفــاده   :W5

ــه  ــوج قـــابـــل ت نـــســـبـــتـــًا  فـــــراوانـــــی  و 
ساختمان های یک و دو طبقه

کاربری

در  ســکــونــت  پشتیبان  ــات  ــدم خ تــأمــیــن 
مـــقـــیـــاس هـــای عــمــلــکــردی مــخــتــلــف با 
زون  ــی  ــ درونـ ظــرفــیــت هــای  از  ــاده  ــف ــت اس

)W6O3(

ــه مـــردمـــی /  ــام ــن ــش ــرس پ
گزارشات فرادست

استفاده  بــدون  ظرفیت های  وجــود   :O3

بارگذاری  برای  بازیافت در زون  یا قابل  و 
مناسب ساختمانی و عملکردی در جهت 

تعدیل مشکالت زون مطالعاتی

نــیــاز  مـــــورد  ــات  ــدمـ خـ ــمــبــود  ک  :W6

کنان در بخش های قابل توجهی  سا
از زون هدف

خدمات و 
تسهیالت

و  زیرساخت ها  کالبدی  کیفیت  ارتــقــای 
تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز زون هدف 

)W7O4(

ــه مـــردمـــی /  ــام ــن ــش ــرس پ
گزارشات فرادست

O4:کاهش هزینه های توسعه میان افزا به 

دلیل وجود برخی زیرساخت های اولیه
زون  زیرساخت های  فرسودگی   :W7

مورد مطالعه دسترسی 
به معابر و 

حمل ونقل 
ــور پــیــرامــون عمومی تــوســعــه حــمــل ونــقــل مـــحـ

)S4O5( ایستگاه های اتوبوس در زون
پـــرســـشـــنـــامـــه مـــردمـــی/ 

گزارشات فرادست

و  منطقه  در  شــهــری  ــراه  ــزرگ ب وجـــود   :O5

دسترسی مطلوب به خیابان های اصلی 
از سوی زون مطالعاتی

به  دســتــرســی  ــاالی  ــ بـ پـــوشـــش   :S4

حمل ونقل عمومی در زون مطالعاتی

)W8T6( کیفیت و دوام ابنیه ارتقای 
ــه مـــردمـــی /  ــام ــن ــش ــرس پ

گزارشات فرادست
T6: آسیب پذیری قابل توجه سکونتی و 

فعالیتی زون مطالعاتی در مقابل زلزله

مــصــالــح  ــب،  ــاس ــن ــام ن کــیــفــیــت   :W8

قابل  بخش  بــاالی  قدمت  و  ناپایدار 
توجهی از ابنیه در زون مطالعاتی

کیفیت، 
مصالح و 

قدمت ابنیه

)SWOT( جدول شماره5: اولویت بندی راهبردهای تحلیل یکپارچه

آزمون فریدمنوزنراهبردرتبهوزنراهبردرتبه

1W3T40.1707S3T20.070

2W1T20.1528W2T30.057

3W5O20.1359S1O10.050

4W6O30.09710W4T50.046

5S2T10.08111W8T60.035

6S4O50.07512W7O40.032
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6. نتیجه گیری
مقاله حاضر با هدف اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در 
پهنه های برش عرضی منطقه6 شهر مشهد، ابتدا مروری بر مفاهیم 
و مرتبط با توسعه میان افزا و برش عرضی انجام داده است تا معیارها 
و مؤلفه های مناسب در شناسایی پهنه های برش عرضی و معیار و 
در  شود.  شناسایی  تحلیل ها  برای  میان افزا  توسعه  شاخص های 
ادامه با تهیه نقشه های موضوعی از زیرمعیارهای پهنه بندی برش 
عرضی، وزن دهی به معیارها و همپوشانی آنها، نقشه پهنه بندی 
با شناسایی  برش عرضی منطقه مطالعاتی به دست آمد. سپس 
و  آن  بــودن  شهری  ماهیت  برمبنای  شش(  )تـــی _زون  هدف  زون 
یکپارچه  تحلیل  توسعه،  در  آن  پتانسیل  از  کثری  حدا بهره گیری 
سوات  براساس شاخص های توسعه میان افزا در زون هدف صورت 
گرفته و راهبردهای میان افزای منتج از آن نیز اولویت بندی شدند. 
از این رو با توجه به نتایج مقاله حاضر، در پاسخ به سئوال نخست 
تحقیق، )میزان اهمیت معیارهای مؤثر در پهنه بندی برش عرضی( 
می توان گفت، از بین معیارهای پهنه بندی برش عرضی معیارهای 

 ( دسترسی   ،)0.235 وزن:   ( بافت  ویژگی   ،)0.386 وزن:   ( کم  ترا
کاربری ها ) وزن: 0.080( بیشترین وزن را از  وزن: 0.130(و فاصله از 
کردند. در پاسخ به  کسب  بین معیارهای پهنه بندی برش عرضی 
پرسش دوم تحقیق)پهنه بندی برش عرضی منطقه(، منطقه شش 
شهر مشهد در چهار تی _زون )T3,T4,T5,T6( و دو پهنه ویژه )پهنه 
کشاورزی( قابل طبقه بندی است. همچنین با توجه  نیروگاه برق و 
به اولویت بندی های انجام شده برای راهبردهای توسعه میان افزا 
کاهش ناسازگاری  در زون هدف )پاسخ به پرسش سوم تحقیق(، 
فعالیتی )W3T4: 0.170(، تقویت مشارکت مردمی )W1T1: 0.152(و 
افزایش شدت استفاده از زمین )W5O2: 0.135( به عنوان مهمترین 

راهبردها شناسایی شدند.
و  که هدف اصلی آن شناسایی  رویکرد تحقیق حاضر  به  توجه  با 
اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی 
که  بوده است، در مقایسه با پژوهش های انجام شده در این حوزه 
کید بر ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در بافت فرسوده،  بیشتر تأ
گفت رویکردی نو  اراضی خالی، قهوه ای و ... داشته اند، می توان 

جدول شماره6: راهبردها و سیاست های توسعه میان افزا در تی زون ششم منطقه 6 شهر مشهد

سیاست های پیشنهادیراهبردها

)W3T4(کاهش ناسازگاری فعالیتی
کارگاه های موجود در زون و پیش بینی  کاربری های قابل استقرار، غیرقابل استقرار و نیازمند ساماندهي براي  - تهیه فهرست 

کارگاه های غیرقابل استقرار در محدوده و ارائه برنامه زمان بندی خروج آنها. مکان های مناسب براي 
کنترل نفوذ فعالیت های ناسازگار به درون پهنه های مسکونی. - تهیه ضوابط به  منظور 

)W1T2( تقویت مشارکت مردمی

- افزایش نقش شهروندان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدیریت شهری به واسطه ایجاد سرای محالت به  منظور 
کارگاه ها و... . بهره گیری از ابتکارات و روش های مشارکتی برای دخالت مردم و نیز برگزاری 

گون در زون مطالعاتی برای ارتقای مشارکت مردم  گونا کـز فعـالیتي در سلسله مراتب عملکردي  کانون های تجمـع و مرا - ایجـاد 
مانند سازمان های مردم نهاد.

افزایش شدت استفاده از زمین در 
)W5O2(کم ارتفاع زون قطعات 

کم و استفاده از زمین با توجه به ظرفیت قابل  تحمل محیط. - اعمال برنامه افزایش ترا
کم بافت. کم زیاد و مختلط طرح تفصیلی زون در راستای افزایش ترا - بهره گیری از پتانسیل پهنه های با ترا

تأمین خدمات پشتیبان سکونت با 
استفاده از ظرفیت های درونی زون 

)W6O3( هدف

کاربری ها و خدمات مورد  - طرح بازیافت و توسعه اراضی بایر، مخروبه و متروکه در راستای توسعه میان افزای مسکونی و تأمین 
نیاز.

کیفیت دسترسی ها. کاربری ها و  - توجه به شعاع خدمات دهی 

کاربری ها در زون به  منظور  اختالطی از 
)S2T1(ایجاد محیطی سرزنده

- مطالعه بر روی تعیین نوع فعالیت های مختلط در زون مطالعاتی.
کاربری های تنوع بخش مانند تجاری، خرده فروشی، پارک ها و فضاهای همگانی و ورزشی به زون مطالعاتی. - تزریق 

توسعه حمل ونقل محور پیرامون 
ایستگاه های اتوبوس در زون هدف 

)S4O5(

کاربری های خدماتی و تجاری در حوزه نفوذ ایستگاه های حمل ونقل عمومی زون هدف. - تهیه طرح ایجاد مسکن مختلط با 
- طرح توسعه و مکانیابی خطوط و ایستگاه های حمل ونقل عمومی.

استفاده از شبکه فضاهای بازهمگانی 
زون به منظور افزایش تعامالت 

)S3T2(اجتماعی

- ایجاد فضاهای جمعی و عمومی در فضاهای بازهمگانی زون مطالعاتی مانند پارک ها برای افزایش تعامالت اجتماعی.
- تهیه طرح توسعه فضاهای بازهمگانی زون هدف.

افزایش سطح امنیت در محیط های 
)W2T3( عمومی

- تهیه طرح مکانیابی فعالیت هایی با حیات شبانه روزی در بخش های مختلف زون و در اراضی مستعد توسعه.
کالبدی و غیرکالبدی برای افزایش مطلوبیت محیطی. - افزایش نظارت فعال و غیرفعال بر عرصه های عمومی از طریق اقدامات 

کز  کانوني و شاخص و مرا تقویت عناصر 
گره گاه های اصلي در راستاي  فعالیتي و 

)S1O1( خوانایي و تشخص

کز خاطره انگیز در سطح محالت محدوده زون هدف )بازسازی و احیای عناصر نشانه ای محالت( به ویژه در  - طرح تقویت مرا
محالت با حس تعلق پایین.

- تعریف لبه های مشخص برای محدوده با استفاده از فضای سبز. 

انتظام توده و فضا در قطعات فشرده با 
)W4T5( حداقل تخریب

- پیشنهاد طرح های تجمیع به  ویژه در مناطق اولویت دار توسعه.
- درنظرگرفتن شکل هندسی مناسب به هنگام ارائه طرح های پیشنهادی.

)W8T6( کیفیت و دوام ابنیه ارتقای 
- تدوین الگوی مقاوم سازی با توجه به آیین نامه های مصوب و ویژگی های اجتماعی_اقتصادی زون.

کید بر رعایت آیین نامه2800. - طرح یکپارچه سازی فرآیند نظارت بر ساخت وساز در زون به وسیله نهادهای ذی ربط با تأ

ارتقای کیفیت تأسیسات و تجهیزات 
)W7O4( موردنیاز زون

- تهیه طرح ایجاد، نوسازی و تقویت شبکه های زیرساختی.
- افزایش سطح و سرانه تأسیسات و تجهیزات شهری.
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و تازه در اجرایی شدن هر چه بیشتر توسعه میان افزا در این مقاله 
گرفته است؛ زیرا با استفاده از روش منطقه بندی  کید قرار  مورد تأ
که نقش حمایتی از توسعه میان افزا دارد و همچنین  برش عرضی 
هدف،  زون  در  میان افزا  توسعه  شاخص های  مناسب  سنجش 
است.  گرفته  صــورت  میان افزا  توسعه  راهبردهای  اولویت بندی 
کید بر راهبردهای توسعه میان افزا  استفاده از روش برش عرضی و تأ
از ویژگی های اصلی تحقیق حاضر در مقایسه با دیگر پژوهش های 
گامی رو به جلو برای اجرایی  این حوزه است. در واقع تحقیق حاضر 
شدن توسعه میان افزا برداشته است. به عبارتی در پژوهش حاضر 
سعی شده، قبل از شناسایی مسائل و مشکالت توسعه میان افزا 
از  توسعه  این  پیشنهادهای  برای  پهنه مناسب  راهبردها،  ارائه  و 
که از روش  طریق یک روش مناسب منطقه بندی شناسایی شود 
گرفته شده است. در روش یاد شده، با توجه به  برش عرضی بهره 
ماهیت آن )پهنه بندی شهر براساس شدت هویت شهری شدن(، 
پهنه،  در یک  پدیده های شهری  ویژگی های مشابه  با شناسایی 
بهره گیری  است.  یافته  افزایش  پیشنهادها  شدن  اجرایی  امکان 
برش  پهنه بندی  شاخص های  و  معیار  از  گسترده تری  طیف  از 
که مد  عرضی و توسعه میان افزا در تحقیق حاضر بعد دیگری بوده 
با  قیاس  در  تحقیق حاضر  نتایج  گرفته است. همچنین  قرار  نظر 
که نتایج پژوهش  پژوهش های دیگر در این حوزه نشان می دهد 
آن  در  کــه  بهرامی  و  برکپور  مانند  پژوهش هایی  نتایج  بــا  حاضر 
کاربری، تقویت  جداسازی عملکردهای ناسازگار، اختالط مناسب 
گرفته  کید قرار  مشارکت مردمی و توسعه حمل ونقل عمومی مورد تأ
در  که  همکاران  و  فیروزی  )Barakpur & Bahrami, 2011(؛  است 
کم ساختمانی، توسعه شبکه حمل ونقل  آن افزایش طبقات و ترا
مختلط  کاربری های  ایجاد  مشارکت،  برای  انگیزه  ایجاد  عمومی، 
کمبودهای زیرساختی و افزایش امنیت  در محله، تأمین نیازها و 
اجتماعی پیشنهاد شده است )Firuzi et al., 2012(؛ و پورمحمدی 
مانند صنایع  مزاحم  فعالیت های  برخی  که در خروج  و همکاران 
کاربری های چند منظوره، بسترسازی برای  کارگاهی و انبار، ایجاد 
راهکار  عنوان  به  دولتی  و  خصوصی  بخش  کثری  حدا مشارکت 

مطرح شده )Purmohammadi et al, 2015(، همسو است.
به  و  شهرسازی  در  حاضر  تحقیق  کــاربــرد  با  ارتــبــاط  در  همچنین 
که امروزه  آنجایی  از  گفت،  برنامه ریزی شهر می توان  کلی در  طور 
کشور مانند مشهد درگیر موضوع توسعه و هدایت  کثر شهرهای  ا
هستند، عدم توسعه اراضی دارای پتانسیل در داخل شهر موجب 
عــدم توسعه می تواند  ایــن  نــاپــایــداری شهری خــواهــد شــد.  بــروز 
گسترش بی رویه شهر، تخریب منابع ارزشمند محیطی،  زمینه ساز 
کمرنگ شدن هویت فردی شهروندان  بروز آسیب های اجتماعی، 
از تحقق   اقتصادی شود؛ این عمل مانع  کندشدن آهنگ رشد  و 
توسعه پایدار می شود. به همین خاطر در راستای هدایت توسعه 
شهر و مدیریت خردمندانه آن، لزوم استفاده از توسعه میان افزا به 
که بایستی این موضوع  وسیله مدیران شهری را ضروری می سازد 
گیرد.  گسترده مورد بررسی قرار  در ارتباط با شهرهای ایران به طور 
از دو جنبه می تواند در هدایت و  به طور مشخص تحقیق حاضر 
راهبردهای  به  توجه  نخست،  کند.  نقش  ایفای  شهرها  توسعه 

که  شهری  مــدیــران  وسیله  بــه  مــیــان افــزا  توسعه  رویــکــرد  از  منتج 
کند؛  کننده در هدایت و توسعه شهرها ایفا  می تواند نقش تعیین 
در  میان افزا  توسعه  شاخص های  مختلف  ابعاد  بر  کید  تأ با  زیــرا 
پژوهش، راهبردهای ارائه شده می تواند جامعیت الزم را در جهت 
کاربرد پژوهش  دهی به توسعه شهرها داشته باشد. جنبه دیگر از 
حاضر را می توان بهره گیری از روش برش عرضی در ساختاربخشی و 
کرد. پهنه بندی برش عرضی می تواند به  پهنه بندی شهرها عنوان 
کارآمد در منطقه بندی طرح های جامع و تفصیلی با  عنوان روشی 
که عناصر و مؤلفه های مشابه شهری را در یک  توجه به ماهیت آن 
پهنه قرار می دهد و امکان اجرایی شدن هر چه بیشتر پیشنهادها 
را فراهم می  کند، برای ارائه پیشنهادهایی مانند مقررات و ضوابط 
تعریف  ساختمانی،  و  جمعیتی  کم های  ترا تعریف  پهنه،  هر  برای 

گیرد. پهنه های ویژه توسعه و ... مورد استفاده قرار 
با توجه به موارد بیان شده می توان گفت برای اجرایی شدن هر چه 
بیشتر راهبردهای اجرایی  توسعه میان افزا، می توان با شناسایی 
گامی مؤثر در این زمینه برداشت. در  پهنه مناسب برای توسعه، 
عنوان  به  می تواند  عرضی  برش  پهنه بندی  از  بهره گیری  بین  این 
که سعی  یکی از ابزارهای اجرایی مؤثر در این زمینه استفاده شود 

گیرد.  شد در مقاله حاضر برای نخستین بار مورد بررسی قرار 
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