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Aims The concept of redevelopment is accompanied by measures and forecasts to improve the quality 
of cities’ physical environment. This is necessary when the cohesion, coordination and performance 
of the urban environment are diminished and do not meet the needs of the environment. Brownfields 
are, including abandoned areas, inefficient and in need of redevelopment in cities. This unstable land 
as urban areas have led to environmental degradation, social segregation, and incidence of identity and 
instability in the cities have been. Despite these problems, it is important to pay attention to and identify 
these areas and evaluate them for purposeful and sustainable intervention in these lands. This study’s 
main issue was to identify the indicators for the definition of brownfields in the metropolis of Mashhad 
and to determine the criteria for prioritizing the redevelopment of these lands. 
Methodology This research is applied in terms of purpose and method, based on consecutive analytical 
and exploratory strategy. Furthermore, for analysis, using Multi-Criteria Spatial Decision Support System 
and its hybrid models (TOPSIS, SAW).
Findings Based on analyzes performed and components and indicators Obtained from available sources, 
a conceptual model with five components and 30 indicators and the weight of each category and the 
importance of the issues were determined.
Conclusion The results indicate that the redevelopment of brownfield in the Mashhad creates countless 
opportunities to revitalize and regenerate urban activities and achieve urban sustainability in various 
social, economic, physical, and environmental dimensions. Among the 13 metropolitan areas of 
Mashhad, District 12 is the priority for the brownfield redevelopment, and SAMEN district, as the most 
central urban area that includes the historical urban fabric, was the last priority in the redevelopment 
of brownfield.
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معیاره یری از سیستم پشتیبانی فضایی چندگبهره
ای در بندی توسعه مجدد اراضی قهوهدر اولویت

 کالنشهر مشهد
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 چکیده
هایی برای مفهوم توسعه مجدد در شهرسازی با اقدامات و پیش بینی اهداف:

فضایی شهرها همراه است. ضرورت این امر زمانی -بهترکردن کیفیت محیط کالبدی
دهد که انسجام، هماهنگی و عملکرد محیط شهری کمرنگ شده و رخ می

های ای از جمله محدودهقهوه . اراضییستهای آن محیط نپاسخگوی نیازمندی
شده، ناکارآمد و نیازمند توسعه مجدد در شهرها هستند، این اراضی به عنوان رها

های گزینیهای ناپایدار شهری منجر به تنزل کیفیت محیطی، جداییپهنه
اند. با وجود این هویتی و ناپایداری در دل شهرها گردیدهاجتماعی و بروز بی

ها و ارزیابی آنها جهت مداخله هدفمند لزوم توجه و شناسایی این پهنه مشکالت
ها له اصلی تحقیق حاضر شناسایی مولفهئ. مساستو پایدار به شدت حائز اهمیت 

ای در کالنشهر مشهد و تعیین معیارهایی جهت های تعریف اراضی قهوهو شاخص
 . استبندی توسعه مجدد آنها ارزیابی و اولویت

-این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی اسی:شنروش
-های چندها، تركیبی از روشتحلیلی و اکتشافی متوالی است و به منظور تحلیل

های و مدل (MC-SDSS)گیری و سیستم اطالعات جغرافیایی معیاره تصمیم
 .گرفته شده است کار به (TOPSIS, SAW)ترکیبی آن 

های به دست ها و شاخصهای صورت گرفته و مولفهتحلیلبراساس ها: یافته
شاخص تدوین و وزن هر  30مولفه و  5آمده از منابع موجود، مدل مفهومی با 

 دسته و اهمیت مسائل تعیین شد.
ای در کالنشهر قهوه آن است که توسعه مجدد اراضینتایج گویای  گیری:نتیجه

های شهری و حیات و احیاء فعالیتشماری را برای تجدید های بیمشهد فرصت
شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و  دستیابی به پایداری

گانه کالنشهر مشهد، منطقه 13است. در میان مناطق  محیطی ایجاد نمودهزیست
-و منطقه ثامن به عنوان مرکزی استای اولویت اول توسعه مجدد اراضی قهوه 12

گیرد اولویت آخر در توسعه میبر ه بافت قدیم شهری را درشهری کترین منطقه
 .شدای را شامل مجدد اراضی قهوه

بندی، سیستم پشتیبانی فضایی ای، اولویتتوسعه مجدد، اراضی قهوه ها:کلیدواژه
 چندمعیاره، مشهد
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 مقدمه
 حال اجتناب و همواره در قابلرشد و توسعه شهری فرایندی غیر 

ها در این ترین دغدغهشود. یکی از مهمتغییر و تحول محسوب می
 توسعه، تعیین جهات مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای

ت بینی، برای نیازهای آینده اسجوابگویی به نیازهای فعلی و پیش
[Hollander et al., 2010: 4] چرا که این مهم عالوه بر .

 یمحیطو زیست یاجتماع-ی، مسائل اقتصادیشهرساز  یهاسیاست

 & Nofel]دهد ی را تحت تأثیر قرار میشهر ی از مناطقبسیار 

Kalbadi, 2013: 135]. های مهم شاز دیگر سو، یکی از چال
در شهرها، کمبود زمین برای توسعه و  ریزی کاربری زمینبرنامه
. در [Connor, 2019]شهری است  جدید مناطق نیازهای تأمین

مقابل، نیازهای جدید جامعه و ناکارایی فضاهای موجود، نیاز به 
 ,Barker]سازد یمناپذیر را در داخل شهر اجتنابتوسعه جدید 

به منظور های خالی نجایگزینی برای زمیباید به دنبال  .[8 :2006
زا، رویکردی است درون های پر شهری بود. توسعهتوسعه در بافت

های مختلفی را که در پاسخ به این نیاز به وجود آمده و روش
 ها، توسعهیکی از این روش. [EPA, 2011] پیشنهاد نموده است

های شهری است که در مناطق مختلف از جمله بافت مجدد
درونی و مراکز شده در مناطق  رها شهری، اراضی متروکه وناکارآمد

شده و در پی استفاده مجدد از فضاهای  گرفته کار سنتی شهرها به
این روش  .[Gao, 2020] یافته و ناکارآمد کنونی است قبالً توسعه

بر این اصل تکیه دارد که در شرایط کمیابی فضا، باید به دنبال 
ای توسعه و فضاهایی که بازدهی کافی ندارند گشت و از آنها بر 

به فضاهای فعال فعلی ای یازهای جدید استفاده کرد تا لطمهنتأمین 
 وارد نشود. 

های کالبدی معرف اراضی ، شاخص(USAPA)طبق تعریف مؤسسه 
شود: اراضی بایر داخل ن میبا قابلیت توسعه مجدد به صورت زیر بیا

 های آلوده ومخروبه شهری؛ محوطهمحدوده شهر؛ اراضی متروکه و 
های متروکه، تأسیسات رها شده، ایستگاه شده نظیر کارخانه رها
 .[USEPA, 1996]های متروکه آهن غیرفعال و پمپ بنزینراه

شهری مجدد، کل یا آن بخشی از فضایاراضی با قابلیت توسعه 
هم از حیث ساختار و هم از حیث  آنهاهستند که نظام زیستی 

ی شده است. به و ناکارآمد کارکرد اجزای حیاتی خود دچار اختالل
هایی از شهر که یا خالی و بالاستفاده مانده و یا تعبیری دیگر، پهنه

شهری و تمرکز فضایی مشکالت شامل ابعاد اقتصادی، دچار افت
 ,Saeidi Mofrad]اجتماعی، کالبدی، محیطی و ذهنی هستند 

 28بار در تاریخ  ای اولینهای قهوهاصطالح زمین. [64 :2020
مریکا به میزبانی کنگره ائتالف آ متحده، در جلسه ایاالت1992ژوئن 
شد. در سال  گرفته کار د، بهششرقی میانه شمال شرق برگزار  شمال
ای را در ی قهوههالینتون، مالیات تشویقی برای زمیندولت ک 1994

شهر تصویب نمود. سازی و توسعه بخشیدن به پاکراستای سرعت
ها ملی را برای احیاء این زمین کلینتون مشارکتدولت  1997در سال 

ای را برای توسعه اعالم نمود و در همین سال کنگره امریکا بودجه
ها اختصاص داد. گسترش، توسعه مجدد و یا مجدد این زمین

استفاده مجدد این اراضی که گاهًا به واسطه وقایع خاص، مواد 
اند، در دهه اخیر به دهها پیچیده شکنندهخطرناک، آلودگی یا آلوده 
ریزان و طراحان شهری قرار گرفته است شدت مورد توجه برنامه

[EPA, 2011]. و  های سابقهایی که تحت تأثیر استفادهساختگاه
ستفاده بوده، ممکن های اطراف آن قرار گرفته، متروکه و بالازمین

ه باشند و عمدتًا در مناطق های گوناگون همرااست با آلودگی
ه به منظور استفاده یافته شهری قرار داشته و نیازمند مداخلتوسعه
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شوند ای تعریف می، تحت عنوان اراضی قهوههستندمجدد 
[Ferber et al., 2006].  

های سیبآتواند خطرات و ای میقهوهی مجدد اراضه توسع
 هایمحیطی و اقتصادی از زمینسالمت انسان، زیست-بهداشتی

سازد و منجر به استفاده پایدارتر از منابع ارزشمند آلوده را برطرف 
مجدد این  اما باید این نکته را در نظر داشت که توسعه ،اراضی گردد

های باال جهت پاکسازی و اراضی معموال نیازمند صرف هزینه
 استدهندگان گذاران و توسعهنوسازی و جذب سرمایه

[European Commission, 2013].  برنامه توسعه پایدار اراضی
دهد که استفاده پایدار ی محیط زیست شهری اروپا نشان میاقهوه

تواند فشارها را بر روی سطوح سبز بکاهد و راه ای میاز اراضی قهوه
 .[Ahmad et al., 2018]حلی برای کمبود زمین شهری ارائه دهد 

گسترده  ای به شکلسعه مجدد و مداخله در اراضی قهوهموضوع تو
خیر مطرح گردیده است و هریک های ادر کشورهای مختلف در سال

که به ای اند. در نمونهکارهایی را در این زمینه برگزیدهها و راهشیوه
ای شهر با قهوهشود توسعه مجدد اراضی شهر شیکاگو مربوط می

استفاده از اصول رشد هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. این طرح 

تهیه گردید. در این نمونه شناسایی اراضی ناکارآمد  2006 در سال
براساس قوانین ایالتی انجام شده و با استفاده از فرآیند ارزیابی، 

 ستهایی از آن که امکان توسعه مجدد دارند مشخص شده اقسمت
[Chicago Department, 2005] . 

دولتی های بایر یگر که مربوط به توسعه مجدد زمینای دنمونه در
نامه، میزان در شهر بانکوک تایلند است با استفاده از پرسش

ای و به عنوان مالک تعیین اراضی قهوه نارضایتی از فضاها،
های ناکارآمد و نیازمند توسعه مجدد تعیین شد و از نظر مردم بافت

 ,Aruninta]برای انتخاب نوع توسعه مناسب استفاده شده است 

2006].  
ای ، یکی از مطالعات مقالهمرتبط با موضوعاخلی های دپژوهش در

های ناکارآمد شهری: قابلیت سنجی توسعه مجدد در بافتبا عنوان "
پور تهران" توسط ناصر برک 11ت منطقه نمونه موردی محله انبار نف

به انجام رسیده که در آن محالتی که  1390و صدیقه بهرامی در سال 
رند و نیازمند توسعه مجدد هستند را دابیشترین فضاهای ناکارآمد 

 ه استشدبا استفاده از معیارهای تعیین شده مشخص 
[Barakpoor et al., 2011] . 

 

 
 مدل نظری پژوهش (1شکل 
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های های شناسایی بافتای دیگر نیز با عنوان "تدوین شاخصمقاله
 Sedaghat Rostami]همکاران  و رستمیصداقتناکارآمد" توسط 

et al., 2012]  با استفاده از تهیه شده که نویسندگان در آن
هایی برای سازی، شاخصالعات کتابخآنهای و اصول شاخصمط

عنوان ای نیز با مقاله. اندهای ناکارآمد تدوین نمودهفتشناخت با
توسعه فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین  "سنجش ظرفیت

 و همکاران رفیعیانافزا" توسط بر رویکرد توسعه میان  تأکیدبا 
[Rafieyan et al., 2018] نامه معماری و شهرسازی  در مجله

چاپ گردیده که نویسندگان در این مقاله به شناسایی سطوح دارای 
های محدوده مرکزی شهر قزوین از جنبهپتانسیل توسعه میان افزا 

ی مورد مطالعه محیطجمعیتی و زیست-کالبدی، اقتصادی، اجتماعی
و افزا اسایی سطوح میانسپس به منظور شن اند وو بررسی قرار داده

های های توسعه، روشآنها به عنوان محرک سازیظرفیت
افزا در قالب های توسعه میانسازی در روند اجرای پروژهظرفیت

  .اندهایی مورد توجه قرار دادهوشر
پژوهش، بررسی و تحقیق براساس مطالعات صورت گرفته در این 

های ناکارآمد امری و بافتافزای شهری له توسعه میانئپیرامون مس
های اخیر به ویژه در محافل جدید نیست و در کشور ما نیز طی سال

های متعدد قرار گرفته است با این وجود جنبهدانشگاهی مورد توجه 
این پدیده و گستردگی موضوعات مرتبط با آن با توجه به سابقه نه 

های شما باعث شده است که تا کنون بخ چندان طوالنی در کشور
پنهان زیادی از موضوع وجود داشته باشد که نیازمند تحقیق و 

های اراضی ها و ویژگیاش هستند. بررسی و شناسایی شاخصهکنک
افزا از یک طرف و استفاده از ای به عنوان یکی از سطوح میانقهوه
ید است که در معیاره، موضوعی جدمیم چندهای تحلیل تصروش

های شناسایی اراضی تعیین شاخص شود.این پژوهش دنبال می
سو و معیارهای ارزیابی و  از یک آنهاای و ارتباط میان قهوه

توجه به  بندی توسعه مجدد این اراضی در شهر مشهد بااولویت
وضوعی است سابقه ورود صنعت به ساختارهای شهری، از دیگر سو م

ل به بیان مد 1ها دیده نشده است. شکل که در هیچ یک از پژوهش
های شناسایی اراضی ها و شاخصو معرفی مولفهنظری پژوهش 

 ای پرداخته است.قهوه
 

 شناسی روش
-نوع توصیفی ماهیت تحقیق کاربردی و از نظر روش این تحقیق از

توجه به هدف، سواالت و مدل نظری  استداللی است. با-تحلیلی
ها در سطح کالن از طریق آوری دادهژوهش در این تحقیق جمعپ

وص توسعه مجدد مرور ادبیات نظری و مطالعات اسنادی در خص
و در سطح خرد از طریق  صورت پذیرفته است ایشهری و اراضی قهوه

های کمی به تحلیل و و روش های مکان مرجع کالنشهر مشهدداده
شود. های مستعد توسعه مجدد پرداخته میبندی پتانسیلاولویت

 یهامدلاین تحقیق ترکیبی از تحلیل مورد استفاده در  یهامدل
چندمعیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی،  یگیر تصمیم یآمار 

، تحلیل شبکه و (SAW) شامل تاپسیس، روش مجموع ساده وزنی

. که در است (MC-SDSS)اره یچندمع ییفضا یبانیستم پشتیس
 آنهاها و ضرورت استفاده از ادامه به معرفی اجمالی این روش

 پرداخته شده است.
ی های از روشبکیروش تر  سیستم پشتیبانی فضایی چندمعیاره

است. در  ییایستم اطالعات جغرافیو س یر یگیماره تصمیمعچند
ند کف ین را تعریگزیجا یهاحلین راهتواند بهتریاربر مکن مدل یا

ن ارتباط تنگاتنگ یآن ارتباط دهد. ا ییایت جغرافیو آن را با موقع
ین م را در بهترین تصمیدهد تا بهتریم یایژهنش ویمحقق، ببه 

داشتن با ترین نقش این فرآیند سر و کار زمان اتخاذ کند. مهم
ی انسانی را با مشکل ساز ها و مشکالتی است که تصمیمسختی

شوند. ی نیز مواجه میزیاد یهاسازد که اتفاقا با هزینهمواجه می
 تاپسیس و روش مجموع ساده وزنیوسیله دو روش ه این ارزیابی ب

ر ه یدار برای اولویتهااستفاده از این روش ارزش شود. باانجام می
ستم چندگانه در داخل سی یهاجایگزین احتمالی از طریق ویژگی

ارجحیت این روش نسبت به شود. اطالعات جغرافیایی محاسبه می
کردن ی تحلیل چندمعیاره، در حقیقت فضاییهاسایر روش

را  یکلی موضوعات تحلیلی عدد تصمیمات است. این روش به طور
دهی عملی دهی و وزنی در دو مرحله نمرهبه یک ماتریس کاربرد

دهی نتیجه مورد انتظار از هر گزینه در قالب سازد. در مرحله نمرهمی
اهمیت بیشتر  یدارا یهاشود. گزینهی مشخص مییک نمره عدد

ی را اهمیت کمتر، نمره کمتر  یدارا یهای نمره باالتر و گزینهدارا
تعریف و  یبرا یعدد یهادهی، وزن. در مرحله وزنهستنددارا 

ی هر تغییرات نسبی بین حد باال و پایین مقیاس انتخاب شده برا
بندی که شناسایی و اولویت شوند. از آنجاییمعیار مشخص می

و  ار پیچیدهای در کالنشهر مشهد موضوعی بسیاراضی قهوه
ری و گیهای متعددی در تصمیمچندوجهی بوده و شاخص

گیری ، از این روش تصمیماستبندی این اراضی تأثیرگذار اولویت
 ده است.شسیدن به اهداف پژوهش استفاده جهت ر 

ی گیر ی تصمیمهاترین روشیکی از قدیمی رنیز  مجموع ساده وزنی
این  یهاآید. یکی از ویژگیبراساس چندین شاخص به حساب می

کردن اوزان است، لحاظوسیع آن  یروش که موجب کاربردها
له و قابلیت واردکردن تأثیر ئی در مسگیر ی تصمیمهاشاخص
ک مثبت و منفی در جواب نهایی است. بر این اساس ی یهاشاخص
اس چندین براس یگیر تصمیم ئلهتواند مسگیرنده، میتصمیم

ورت یک نمودار ترسیم آن به ص یساز شاخص را، به منظور ساده
له را ئدهد تا ابعاد پیچیده مسرا می نماید. اینکار به او این امکان

خود اعمال نماید.  یپیش رو مسئلهکرده و بتواند در  کتر در راحت
در این پژوهش نمایش  MC-SDSSروش اجرای مدل  2در شکل 

محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کالنشهر  داده شده است.
. در دوران قبل از انقالب اسالمی همزمان با رشد جمعیت استمشهد 

همزمان با رشد  شهری، رشد پراکنده کالنشهر مشهد نیز آغاز شد.
شهرها قرار داشتند افقی شهر کارخانجات عظیم که زمانی در حاشیه 

 فت شهری تبدیل گردیدند.هایی درشت مقیاسی در درون بابه پهنه
هایی ناسازگار با سکونت به ا کاربریهای درشت مقیاس باین پهنه
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 موقعیت 3 شکل رد. دهای مرکزی شهری رسوخ نمودندرون بافت

 مناطق بندی تقسیم و ایران شورک در مشهد کالنشهر جغرافیایی

ین ترتیب، همزمان بد است. شده داده نمایش مشهد شهری گانه13
های های صنعتی و انتقال کاربریهای ایجاد شهرکبا اتخاذ سیاست

صنعتی و مزاحم سکونت شهری به خارج از محدوده شهری 
[Mashhadizadeh Dehaghani, 2006] ر مشهد نیز در کالنشه

ها به خارج از محدوده شهری، اراضی درشت با انتقال این کاربری
های متروکه در دل شهر باقی دانه فاقد عملکرد به صورت محدوده

های ناکارآمد و فاقد کارایی فتاین اراضی خود به عنوان با ند.ماند
محیطی، اجتماعی و البته دارای اثرات منفی زیست و عملکرد بوده

و اقتصادی و حتی کالبدی نیز هستند که نیازمند مداخله و توسعه 
 .هستندمجدد 

 

 
 شناسی پژوهشروش( 2شکل 

 

 

 معرفی عرصه پژوهش (3شکل 
 

-صنعتی اراضی مشهد کالنشهر موجود وضع در است، ذکر به الزم
 که صنعتی هایکارگاه و کارخانجات اول دسته اند،دوگونه کارگاهی

 اندشده متروکه کامالً  و بوده فعالیت و عملکرد فاقد کنونی وضع در

 در واقع کوالکوکا کارخانه و 2 منطقه در واقع آبکوه قند کارخانه مانند

 صنعتی کارخانجات و هاکارگاه دوم دسته و مشهد شهرداری 11 منطقه

 فعالیت دارای همچنان و اندشده عواق شهری محدوده داخل که

 و کارگاهی-صنعتی کاربری با اراضی پراکنش نحوه .هستند صنعتی
 است. آمده 4 شکل در مشهد شهری مناطق در آنها استقرار موقعیت
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 مشهد کالنشهر گانه13 مناطق در کارگاهی-صنعتی اراضی موقعیت (4 شکل

 
 مشهد در ایقهوه اراضی استقرار وضعیت که دهدمی نشان تحقیقات

 دارند. جای شهر شرقی جنوب و مرکز غرب، شمال بخش سه در عمدتاً 

 فاقد ثامن، مرکزی منطقه تنها مشهد شهر گانه12 مناطق میان از

 کاربری حضور مناطق بقیه در تقریباً  و بوده کارگاهی-صنعتی عملکرد

 گرفته صورت مطالعات براساس خورد.می چشم به کارگاهی-صنعتی

 کارگاهی-صنعتی عملکرد دارای اراضی این از برخی گردید مشخص

 براین، عالوه اند.گردیده متروکه و بوده عملکرد اقدف نیز تعدادی و بوده

 شده شناسایی اراضی در متنوع هایاندازه و ابعاد از ایگسترده طیف

 خورد.می چشم به
 

 هایافته
به  مشهد:ای در شهر تشکیل پایگاه اطالعات مکانی از اراضی قهوه

ای در شهر گاه اطالعات مکانی از اراضی قهوهمنظور تشکیل پای
های صنعتی که در وضع ضی با کاربری کارخانجات و کارگاهمشهد، ارا

اند و فعالیت بوده و کاماًل متروکه شدهکنونی فاقد عملکرد و 
که داخل محدوده شهری واقع ها و کارخانجات صنعتی کارگاه
شناسایی  هستندن دارای فعالیت صنعتی اند و همچناگردیده

: با توجه به یبندی تأثیرگذار در اولویتهاتعیین شاخص گردیدند.
 و با نگاه به ابعاد توسعه پایدار شهری آنهااطالعات موجود و اهمیت 

های باالدست )طرح جامع توسعه و میزان اثرگذاری پیشنهادات طرح
در خصوص اهمیت  (1395و عمران شهری کالنشهر مشهد، مصوب 

بندی این اراضی ای در توسعه شهری، جهت اولویتاراضی قهوه
لبدی، اقتصادی، زیست محیطی و در چهار دسته کا آنهاویژگی 

آنها دارای معیارهای یک از  د که هرش بندیطبقههای فرادست طرح
معیارها و زیرمعیارهای پیشنهادی موثر  1. جدول هستندخاص خود 
 دهد.ای را نشان میوهقه اراضی بندیدر اولویت

ای گاه اطالعات مکانی از اراضی قهوه: پس از تشکیل پایتحلیل شبکه
ها، با توجه به اینکه یکی از ابعاد در شهر مشهد و تعیین معیار 

های فرادست ای پیشنهادات طرحتأثیرگذار در شناسایی اراضی قهوه
شهر مشهد با قابلیت ، در این مرحله به تهیه نقشه شبکه معابر است

آن با استفاده از تحلیل شبکه و  یانجام محاسبه فاصله شبکه بر رو
اضی نسبت به و محاسبه فاصله هر یک از ار  GISتحلیل فضایی 

بندی طرح، مراکز پیشنهادی طرح جامع و معابر پیشنهادی طرح پهنه
اساس روش تعیین مسیرهای بر  توسعه و عمران کالنشهر مشهد

اخته شد. سپس از مسیرهای دسترسی به دست آمده دسترسی پرد
 .(2به تفکیک هر منطقه میانگین گرفته شد. )جدول 

کیب ، تر یدهمنظور وزن : بهسیستم پشتیابی فضایی چندمعیاره
های پیشنهادی و براساس شاخصمناطق  یبندیتها، اولوشاخص

یی فضا یبانیستم پشتیاز روش س یبندتید نقشه اولویتول
ی چندمعیاره د. مدل سیستم پشتیبانی فضایشیاره استفاده معچند

 Visual basicنویسی ی با زبان برنامهافزار در قالب یک بسته نرم
 یهاتهیه شده است. در این مدل، تحلیل ARCGIS 10.3افزار در نرم
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معیاره، قابلیت فضایی و نمایش بر ی چندهای مبتنی بر روشآمار 
 نقشه را نیز دارد.  یرو

مورد نظر را در ارتباط  یهادهی هر یک از شاخصفرایند وزن 5شکل 
 دهد.افزار را نشان مینرمبا هم در محیط 

 
 ایبندی و ارزیابی اراضی قهوهمعیارها و زیرمعیارهای موثر در اولویت( 1جدول 

 زیر معیارها معیارها بندی ابعاد تأثیرگذاردسته

 کالبدی

 بندی(اندازه قطعات )دانه
 هکتار 1کوچک مقیاس: کمتر از 

 هکتار 5تا  1متوسط مقیاس: بین 
 هکتار 5درشت مقیاس: بزرگتر از 

 وضعیت زمین/عملکرد
 متروکه-فاقد عملکرد

 کارگاهی-دارای فعالیت صنعتی

 عملکرد پیشین
 کارخانه-صنعتی
 کارگاهی-صنعتی

 دسترسی
 بزرگراه و آزادراه/شریانی درجه یک

 کنندهشریانی درجه دو/جمع و پخش
 محلی و واحد همسایگی

 وضعیت توده در قطعه
 دارای ابنیه فرسوده و تخریب شده

 دارای ابنیه فرسوده اما کارآمد

 اقتصادی

 مالکیت
 
 
 

 خصوصی
 عمومی

 نظامی-دولتی
 وقفی

 محیطیزیست
 دارای آلودگی آب و خاکهای پهنه

 
 

 دارای انواع آلودگی آب، خاک و غیره
 زیست محیطی-دارای آلودگی بصری

 دارای آلودگی زیست محیطی

 های فرادستطرح

 بندی طرحموقعیت اراضی نسبت به پهنه
 مختلط/ فعالیت

 سکونت
 حفاظت

موقعیت اراضی نسبت به مراکز پیشنهادی طرح 
 جامع و تفصیلی

 منطبق بر مرکز
 همجوار با مرکز

 دور از مرکز

موقعیت اراضی نسبت به معابر پیشنهادی طرح 
 جامع

 عبور نکردن معابر از روی زمین
 عبور معابر از بخش کوچکی از زمین

 عبور معابر از بخش قابل توجهی از زمین

 1398پیشنهادی طرح توسعه و عمران کالنشهر مشهد سال  بندی، مراکز و معابرای نسبت به پهنهمیانگین فاصله اراضی قهوه (2 جدول
 معابر پیشنهادی طرح جامع  مراکز پیشنهادی طرح جامع بندی طرحپهنه منطقه

1 150 530 180 
2 240 670 120 
3 190 450 160 
4 310 520 130 
5 230 610 150 
6 380 540 110 
7 250 390 120 
8 170 460 140 
9 210 610 270 
10 190 570 160 
11 210 410 180 
12 280 590 220 

 0 0 0 ثامن
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یی فضا یبانیستم پشتیها در روش سدهی به شاخصفرایند وزن (5 شکل
 ARC GIS 10.3  افزاردر محیط نرم ارهیمعچند

 
کالنشهر مشهد اولویت اول توسعه  12ای واقع در منطقه قهوهاراضی 

مجدد شهری را به خود اختصاص داد. از این اراضی تعدادی متروکه 
-های صنعتیو فاقد عملکرد بوده و برخی نیز همچنان دارای فعالیت

های امن نیز به دلیل عدم وجود فعالیت. منطقه ثبودندکارگاهی 
ه ین مرحله با استفادااولویت آخر قرار گرفت. در  کارگاهی در-صنعتی

 ایبندی اراضی قهوههای اولویتاز نتایج تحلیل معیارها و شاخص
برای مناطق شهری  TOPSISو شاخص  SAW(، شاخص 1شماره )

 .(3ل جدو)د شمحاسبه 

ای در مناطق شهری مشهد عمدتا در مناطق پراکندگی اراضی قهوه
ل تا پنجم توسعه های اوای که اولویتبه گونه بود؛ای شهر حاشیه

بودند )شکل مستقر  3و  6، 7، 10، 12ای در مناطق مجدد اراضی قهوه
6.)  

 

نتایج حاصل از مدل سیستم پشتیبانی فضایی چندمعیاره در خصوص  (3جدول 
 1398سال -ایبندی مناطق شهر مشهد جهت توسعه مجدد اراضی قهوهاولویت

 اولویت TOPSISشاخص  SAWشاخص  منطقه
اولویت توسعه 

 مجدد
 اولویت یازدهم 11 0.221 2.012 1
 اولویت هفتم 7 0.198 6.065 2
 اولویت پنجم 5 0.312 10.23 3
 اولویت ششم 6 0.222 8.03 4
 اولویت هشتم 8 0.354 5.029 5
 اولویت چهارم 4 0.413 12.09 6
 اولویت دوم 2 0.558 13.08 7
 اولویت دهم 10 0.103 2.096 8
 اولویت نهم 9 0.156 3.089 9
 اولویت سوم 3 0.446 11.02 10

11 2.055 0.121 12 
اولویت 
 دوازدهم

 اولویت اول 1 0.522 14.02 12
 اولویت آخر 13 0.012 2.035 ثامن

 
 ایمشهد جهت توسعه مجدد اراضی قهوه گانه کالنشهر 13بندی مناطق اولویت (6 شکل
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 بحث
که  در بررسی شرایط کالنشهر مشهد آنچه قابل توجه است این است

ای در سطح شهر و در پی تحوالت اراضی ناکارآمد و اراضی قهوه
شهری رخ داده در طی زمان به وجود آمده و در واقع به عاملی در 

اند. اما آنچه شدید گسست ساختار شهری تبدیل شدهو تجهت ایجاد 
اهمیت دارد این است که این اراضی واجد خاصیتی دوگانه هستند. 

جام یعنی در عین حال که عاملی در جهت فروپاشی نظم و انس
بخشی ای در جهت روحهای بالقوهشهرها بوده، از طرفی پتانسیل

لق به مکان به شهروندان دوباره و احیاء حیات شهری و القاء حس تع
 هستند. 

 یهای شناسایی اراضخصها و شامولفهگانه، 5بندی براساس تقسیم
عملکردی، اقتصادی، -دسته کالبدی 5در این پژوهش در ای قهوه

. نتایج نشان هستندمحیطی و ادراکی قابل تعریف اجتماعی، زیست
اراضی محیطی در شناسایی عملکردی و زیست-دهد مولفه کالبدیمی

 نتایج پژوهش حاضر گذار است.تأثیر ای با قابلیت توسعه مجدد قهوه
های مبنی بر شاخص [Green, 2018] گرینهای پژوهش با یافته

ای مستعد توسعه مجدد بینی اراضی قهوهموثر بر شناسایی و پیش
و روابط بین این دو  اقتصادی-های اجتماعیشاخص تحت عنوان

 ت دارد.متغیر تاحد زیادی مطابق
 [Tonin & Bonifaci, 2020] تانین و بنی فسینتایج پژوهش 

ها و ویژگی است. به طور کلیدر پژوهش حاضر نیز  تأییدمورد 
ن آهای اقتصادی ویژه پتانسیل های بهای اراضی قهوهپتانسیل

گان و توسعه ددهنجذابیت منطقه شهری را برای توسعهتواند می
 ها تقویت نماید. مجدد این پهنه
با در ارتباط  [Loures & Vaz, 2018] لورس و وازنتایج پژوهش 

بر کیفیت زندگی و  آنو اثرات ای مزایای توسعه مجدد اراضی قهوه
است. احیا و این پژوهش نیز  تأییدکیفیت محیط شهری مورد 

مستقیم دارای مزایای مستقیم و غیر ای بازتوسعه اراضی قهوه
عاد مختلف زندگی شهری از جمله کیفیت زندگی شماری بر اببی

ها، توسعه اقتصادی محله، بهبود محیط شهروندان، توسعه زیرساخت
ژوهش پیشنهاد . این پاستزیست، بهداشت و سالمت جامعه 

شدن به ای و احیاء آنها جهت تبدیلقهوهسبزسازی اراضی 
 دی والک سیمنوا و های سبز شهری در پژوهشاکوسیستم

[Simeonova & Van der Valk, 2016]  را مورد تأیید قرار
ای اضی قهوهعه مجدد ار دهد، توسدهد. نتایج پژوهش نشان میمی
را فراهم های شهری ع و تقویت اکوسیستموری بیشتر مناببهره
های های سبز و اکوسیستمای که تعریف زیرساختنماید به گونهمی

تواند هند که میدارائه می یشهری خدمات بیشتر به ساکنان محل
از  گذار باشد.تأثیر تا حد زیادی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان 

تعریف نقشه راه و چارچوبی مشخص جهت توسعه مجدد سوی دیگر 
 ای بسیار حائز اهمیت است. اراضی قهوه

 Dias Sardinha]و همکاران  هادیاز ساردینهای پژوهش یافته

et al., 2003]  دهد که تعریف قرار می تأکیدرا مورد این موضوع
ریزی توسعه مجدد چارچوبی پایدار و سازگار با محل برای برنامه

 تواند تاحد زیادی در بهبود کیفیت زندگی درای میاراضی قهوه
 شهرها و رفتن به سمت شهرهای پایدارتر موثر باشد.

است. اگرچه ای یک فرایند چندبعدی توسعه مجدد اراضی قهوه
اما به  هستند ای به لحاظ ساختاری با یکدیگر متفاوتاراضی قهوه

، لذا شناسایی این هستندهای مشترکی لحاظ ماهیتی دارای ویژگی
های بالقوه شهری فرصتی جهت تحقق عنوان پتانسیله اراضی ب

محدوده شهری و جلوگیری از رشد توسعه پایدار شهری، حفاظت از 
های سبز پیراشهری خواهد پهنهاراضی کشاورزی و رویه و تخریب بی

های درشت مقیاس و رود با توجه خاص به این پهنهانتظار میبود. 
گیری مناسب جهت سازی و تصمیمیمباارزش شهری و تصم

بتوان گامی موثر جهت ارتقا کیفیت محیط  آنهااستفاده مجدد از 
کارآمد شهری و کیفیت زندگی و خلق فضاهای شهری سرزنده و 

متناسب با نیاز انسان شهرنشین امروز برداشت. در این مسیر لزوم 
ای کالنشهر مشهد متناسب با شرایط زمینه داشتن الگویی بومی

-جهت توسعه مجدد این اراضی که بتواند بر تمامی ابعاد کالبدی
محیطی این اراضی توجه اقتصادی و زیست-عملکری، اجتماعی

بر  آنهاواسطه استقرار ه یجاد شده بداشته و مسائل و مشکالت ا
های شهری پیرامون را کاهش دهد بیش از پیش مورد توجه بافت
 . است

ای برای انجام شده در این مقاله زمینهامید است مطالعات انجام 
مسئله های گسترده آتی در زمینه حل مشکل و مطالعات و پژوهش

در جهت استفاده مجدد هایی حلو ارائه راهای ناکارآمدی اراضی قهوه
انداز شهری پایدار و راضی در کالنشهر مشهد و تحقق چشماز این ا

 سالم را فراهم نماید.
 

 گیرینتیجه
میان زمان پیدایش بافت شهری و تجمع اراضی  یمستقیم ارتباط
ای در مناطق شهری مشهد وجود دارد. با وجود آنکه مکان قهوه

های پیدایش، گاهًا در محدودهاستقرار واحدهای صنعتی در بدو 
اما به مرور زمان و طی روند رشد افقی شهر به  ،حاشیه شهری بوده

هم مناطق پیرامونی دارای بیشترین  باز ،اندبطن شهر منتقل گردیده
فراوانی واحدهای صنعتی فعال و یا منفعل هستند. بر این اساس 

مناطق توسعه  به عنوان 12و  10شده، منطقه بندی انجامطبق اولویت
شهری جدید و پیرامونی که بعد از انقالب اسالمی و در چهل سال 

اند، به واسطه تراکم و تمرکز اراضی اخیر به شهر مشهد اضافه گردیده
های اول و دوم توسعه مجدد شهری را شامل ای اولویتقهوه

 اند. گردیده

 
تشکر  از حمایت دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد تشکر و قدردانی:

 شود.می
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. یه اخالقی:تأیید

 تعارض منافعی گزارش نشده است. تعارض منافع:
 .(%100) ساناز سعیدی مفرد سهم نویسندگان:

 ده است.ش تأمینمنابع مالی توسط نویسنده  منابع مالی:
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