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Aims Endogenous urban development is one of the three policies of urban development, which is 
presented along with two policies of connected or continuous urban development (creating towns 
connected to the city and within the official city limits) and separate or intermittently urban development 
policy (creating new cities at a distance from the mother city). This approach has several comparative 
advantages over the other two policies. The purpose of this study was spatial assessment and analysis of 
endogenous development zones in region 3 of Isfahan metropolis.
Methodology The present study is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-
analytical in terms of method. The ANP model was used to determine the areas of internal development, 
and the nearest neighbor index and the Getis-Ord model were used to analyze its clusters.
Findings According to the calculations of ANP model, very high, high, low and very low priority areas for 
endogenous development had 0.97, 0.91, and 430 hectares, respectively. Therefore, about 188 hectares 
of the texture of region 3 of Isfahan is prone to internal development. According to the nearest neighbor 
mean method, the distribution pattern of very high and high priority areas had a z-scoer of -20.85, 
which indicates a completely cluster distribution pattern of these lands. According to the Getis-Ord Gi 
model, the priority areas were in the northern and central part and the low priority clusters were in the 
southern part of the region.
Conclusion The northern and central parts of Zone 3 are in a good position in terms of land use proximity 
indicators. In general, certain parts of Region 3 have the potential for internal development. Therefore, 
the implementation of intermediate development will cause the worn-out tissue of Region 3 to flourish 
and also to get out of isolation.
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 چکیده 
گانه توسعه شهری است  های سهزای شهری، یکی از سیاستتوسعه درون  اهداف:

متصل  های  )ایجاد شهرک که در کنار دو سیاست توسعه شهری متصل یا پیوسته
  به شهر و در محدوده رسمی شهر( و سیاست توسعه شهری منفصل یا ناپیوسته

های  این رویکرد مزیت  .شود)ایجاد شهرهای جدید با فاصله از شهر مادر( مطرح می
سنجش و   ، . هدف پژوهش حاضرداردنسبی متعددی نسبت به دو سیاست دیگر 

 . بودنشهر اصفهان  کال 3زا در منطقه های توسعه درونتحلیل مکانی پهنه
کاربردی  شناسی:روش  نظر هدف  از  حاضر  بهتوسعه  -پژوهش  و  روش  ای  لحاظ 

و    ANPهای توسعه درونی از مدل  تعیین پهنه  منظوربهتحلیلی است.    -توصیفی
خوشه تحلیل  نزدیکبرای  شاخص  از  آن  مدل  ای  و  همسایه   Getis-Ordترین 

 استفاده شد.  
های با اولویت بسیار باال، باال، کم و  ، پهنهANPبراساس محاسبات مدل  ها:یافته 

درون توسعه  برای  کم  دارای  بسیار  ترتیب  به    بود؛هکتار    430و    0/ 91،  0/ 97زا 
شهر اصفهان مستعد توسعه درونی    3هکتار از بافت منطقه    188حدود    بنابراین 

های  محدوده  پراکنش   الگوی   همسایه،   ترینمیانگین نزدیک  روش  است. براساس
دهنده  که نشان  بود  -20/ 85برابر    z-scoerنمره    با دارای اولویت بسیار باال و باال  

کامالا  اراضی  خوشه  الگوی  این  توزیع  مدل    . استای  ،  Getis-Ord Giبراساس 
های با اولویت کم  مناطق با اولویت مداخله در قسمت شمالی و مرکزی و خوشه

 .  بودنددر قسمت جنوبی منطقه 
های همجواری  از لحاظ شاخص  3های شمالی و مرکزی منطقه  بخش  گیری:نتیجه 
های مشخصی از منطقه  در مجموع بخش.  ها در وضعیت مناسبی قرار دارندکاربری

  افزا موجب شکوفایی اجرای توسعه میان  بنابراین   .قابلیت توسعه درونی را دارند  3
 د. شوشدن آن از انزوا میو همچنین خارج 3بافت فرسوده منطقه 

زا، تحلیلگر مکانی، نهای مستعد، توسعه درو: بافت فرسوده، توسعه شهری، پهنه هاکلیدواژه 
 کالنشهر اصفهان  3منطقه 
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 مقدمه 
 شهری   نقاط   تعداد  افزایش  همچنین  و  شهرنشین  جمعیت  افزایش  با
  ناپایداری  سوی  به  گذشته  به  نسبت  شهری  توسعه  روند  ایران،   در

از  بساخت  زیر  به  است.  یافته  سوق کشاورزی،  مرغوب  اراضی  ردن 
  رهاشدگی  یا  تخریب   زیبا،  اندازهایچشم  با  طبیعی  مناظر  بردنبین
  بازار  گسترش   اجتماعی،   تعادل  عدم   تاریخی،   ارزشمند  هایبافت 

  آشفته  سیمای  و  محیطیزیست  مختلف  هایآلودگی  غیررسمی،
تحت    شهری  توسعه  جدید  رویکردهای  به  توجه  ضرورت  باعث  شهری

  ،21  کار  دستور  مفاد  طبق  که  است عنوان توسعه پایدار شهری شده 

ری شه  موجود  هایگستره  و  هاپهنه   درون   در   باید  تنها   شهرها  توسعه
  ملل  سازمان  و  (1990)  اروپا  اتحادیه  کمسیون  بنابراین  د،شومحقق  

زای  درون  توسعه  عنوان  با  شهرنشینی  از  جدیدی  الگوی  بر  (1993)
توسعه تحقق  برای   دارند   تأکید  شهری  پایدارشهری 

[Sharifzadegan & Malakpour, 2016].   
-ساختمان  ر یسا  ای  دیجدی  هانک مس  توسعهی  معنا  بهی  درون  توسعه

 کنده واقع در منطقه ساخته شدهپرای خالی هانیزم  قطعهی رو ها

ی  قیتطب  استفاده  باز  ای ینیگزیجا  ای  حذفی  معنا  به  توسعه  باز  .است
 دست  از  را  خود  گذشته  رونق  هیی کهانیزم   ای  موجودی  ساختارها  از

یف  تعر  ،یساختار   گونه  هری  بخش توان  ا ی  حفاظت  جمله  از  اندداده
   .[Listokin et al., 2007; Joseph et al., 2007] است شده

درون   با   شهری،  توسعه  هایسیاست  سایر  برخالف  شهریتوسعه 
  شهروندان  و ساکنان حضور با و  موجود شهر  بستر در  اینکه به توجه

میص  همسایگی  واحدهای  و پیچیده،  ورت  موضوعی  پذیرد 
  کار   یک  فقط  نه  که  است  فرابخشی  حتی  و  بخشیچندوجهی، میان

  اجتماعی، قوی ابعاد دارای بلکه است شهرسازی و کالبدی فیزیکی،
رهایست ز  و  اقتصادی  فرهنگی، و  بایر  اراضی  است.    شده محیطی 
ناسب و نامتناسب با نام   هایکاربری   شود، می  گرفته  کاره  ب  شهری

 ها کارخانه  نظامی،  هایپادگان  ها،زندان  نظیر  شهریزندگی امروزی  
-شبکه  و  معابر  سطح  شود.می  اصالح  شهر  درون  در  مزاحم  صنایع  و

 شهرسازی   استانداردهای  به  غیره  و  سبز  فضای  سطح  دسترسی،  های
  نوسازی   معنای  به  شهری  زایدرون  توسعه  واقع  در  شود.می  نزدیک

 است  شهر  کالبد  مجدد  ساماندهی  و  هابافت   بهسازی  و
[Mohammadi & Zavareh, 2009]  . 

 شهری   توسعه   گانههای سه سیاست  از   یکی شهری،  زایدرون  توسعه
  )ایجاد   پیوسته  یا  متصل  شهری  توسعه  سیاست  دو  کنار  در  که  است
  سیاست  و  شهر(  رسمی  محدوده  در  و  شهر  به  متصل  هایشهرک
  فاصله   با  جدید  شهرهای  )ایجاد  پیوسته  نا  یا  منفصل  شهری  توسعه

 نسبی  هایمزیت  دارای  رویکرد  این  شود،می  مطرح  مادر(  شهر  از
-می  است، زیرا توسعه درونی،  دیگر  سیاست   دو  به  نسبت  متعددی

جمعیت    نظیر  نیازها   از  بسیاری  پاسخگویی  تواند سرریز  اسکان 
 & Mohammadi]  باشد  شهری  خدمات  هایسرانهشهری و ارتقا  

Zavareh, 2009].   
  خاص  یایمزا  ای  بیمعا  ها،یژگ یو  یدارا  توسعه   ال کاش  از  یک  هر
  ،یشهر   هتوسع  یهاشاخصی  تمام  کمشتر   وجه  اما  بودند   خود 

  و هیرویب رشد از یر یجلوگ و شهرها روزافزون هتوسع بهیی پاسخگو
 یهاانگاره  ظهور  با  ریاخ  ی هاسال  در   . استبوده    شهرها  هقاعدیب

ه  و توسع رشد   ،یطیمح  و یاقتصاد ، یاسیس مختلف  علوم  در  دیجد
 Pour]  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  هوشمند   صورت   به  شهرها

Mohammadi et al., 2012]   ی در خصوص  گوناگون  هایپژوهش
  همکاران   و  اندرسون  مثال  عنوان  به  است. توسعه درونی انجام شده

[Anderson et al., 2005]، ی  درون »توسعه  عنوان  بای  پژوهش  در
فرصت چالش و  و درون  توسعهی  بررس  به  ها«ها  موانع  و  شهر  ی 
  پژوهش   نیا  در  او  است.  پرداخته  آن  تحقق   در  رو  شیپی  هافرصت
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  در  Truckee Meadows  منطقه  توسعه   روند   به  گذرای  نگاه  با
  ضمن   آن؛  رامونیپی  عیطب  طی مح  بر  آن  ریتاث  و  1990-2005  دوره
  انیب  را شهری افق  توسعه  مقابل  نقطه  عنوان ی بهدرون  توسعه  حیتشر
-درون  ج ی»ترو  عنوان   با  پژوهشی  در.  [Wallis, 2008]  است  ردهک
  طبقات   زا،درون   توسعه  فیتعر  انیب  به  دار«یپای  روش  عنوانیی بهاز 
  به  نیهمچنیک توسعه درونی مبادرت نموده است  استراتژ  منافع  و
  قیتحق  ن یا  است.  پرداخته  ادمونتون  شهر   در  زادرون  استراتژی  انیب
 پرداخته   افزایانم   توسعه  وی  دار یپا  نیب  رابطه   به  بار  نیاولی  برا

  ،یز یری از جمله اصالح برنامهشنهاداتیپ  ان یب  به  تینها  دری  و  است.
-منطقهی  نوساز   ،یربازار یغی  ها حلزا، راهدرون ی توسعه  مالتأمین  

 آنچه   به  توجه  با  است.  ردهک  اقدام  پارچه ی یکدار یپا  اهداف  وی  بند
 زایدرون توسعه شهری، توسعه هایرهیافت بیشتر در شد گفته که

  ایران  اندازچشم  سند  در  است.  برخوردار  ایویژه  جایگاه  از  شهری
-سیاست  و  مطلوب  زیستمحیط  از  ایرانی  جامعه  مندیبهره  1404

  احیاء   بر  مبنی مسکن و  زمین  و  شهرسازی  بخش  در  نظام  کلی  ایه
  توسعه  جهت  فرسوده  و   قدیمی  تاریخی،  هایبافت  بهسازی   و  نوسازی

  بوده   نظرمد  غیره  و  نشینیحاشیه  توسعه  از  جلوگیری  شهرها،  نوموز
  در ناخالص هکتار در  نفر  تراکم  متوسط مقایسه با  وجود این  با ولی

-قابل  فاصله  دنیا  بزرگ  شهرهای  متوسط  با  ایران  بزرگ  شهرهای
  است   کم  بسیار  ایران  شهرهای  در  شاخص  این  و  دارد  وجود  توجهی

[Aini & Ardestani, 2009].   

  سمت  در  نفر؛  109968  جمعیت  با  اصفهان  شهر   3  منطقه  راستا  این  در
 است.  گرفته  قرار  رود  زاینده  رودخانه  شمال  و  چهارباغ  محور  شرق
  سومین  هایویژگی  ترین مذهبی و تجاری مهم  تاریخی،  هایبافت 
  آن،  ارزشمند  چهارگانه  عناصر  و  امام  میدان  هستند.  اصفهان  منطقه
  میراث  از  برخی  تنها  اشباشکوه  مدرسه  و  شهر  تاریخی  محور  ؛چهارباغ
پیش    را  قدیم   اصفهان  تصویر  که  هستند  3  منطقه  در  اصفهان  تاریخی

  وجود  مسجد  320  منطقه  این  درکنند.  چشم گردشگران ترسیم می
  دید  را  تاریخی   مساجد   توان می  منطقه  این  برزن   و   کوی  هر   در  دارد؛ 
  ایمغازه  هزار  27  دارد.  گردشگران  جذب  در  مهمی   نقش  یک  هر  که
ای در  کنندهتعیین  نقش  هستند،  فعال  اصفهان  منطقه  این  در  که

یگر  د  یکی  عنوانبافت فرسوده بسیار به  اصفهان دارند. ازاقتصاد شهر  
منطقه را    این   از وسعت  %25شود.  یاد می  3های منطقه  از ویژگی

  بافت   هکتار  300  اصفهان،  3  منطقه  در  دهد؛بافت فرسوده تشکیل می
  که  دارد وجود  مصوبهکتار بافت فرسوده غیر   200صوب و م  فرسوده

  محدوده این هکتار  200 و هزار کی وسعت از هکتار 500 مجموع در
  تمرکز  دارند.  سکونت  شهروند  هزار  110  منطقه  این   در ،  شودیم   شامل  را

و مرا   و  تاریخی  بازارهای  اداری،مراکز   گردشگری  مراکز  تجاری،  کز 
امامزادهای تاریخی، مقبرههابنیه    دفاتر  و  علمیه  هایحوزه  ها،ها و 

 با  خاص  ایمنطقه را به منطقهین  ا  علمی   مراکز  و  مذهبی  علمای
  برگیرندهدر  3ع منطقه  واق  در  است.   ردهک  لیتبد  خاص  هاییژگیو
  تجاری  مراکز   منطقه  این  ش وسیعی از بافت تاریخی شهر است.بخ

به طوری که حدود  دا  زیادی متر   20رد؛   در  تجاری  بافت  مربعهزار 
  منطقه،   این  روز  جمعیت  اساس  همین  بر  که  دارد   وجود  3  منطقه

  فرهنگی  حوزه  در  هستند.  آن  ساکن  که  است  افرادی  جمعیت  برابر  دو
 یکی   اد،یز  فرهنگی  هاینطقه با دارابودن مساجد و کانونم   نیا  زین
میپ  مناطق  از شمار  به  فرهنگی  مراکز  اقدام   Isfahan]  رود ر 

Municipality, 2015] .   
منطق این،  وجود  زمینکالن  3  هبا  در  اصفهان  و    هشهر  فضایی 
چالش با  بافت هاعملکردی  باالی  وسعت  چون  فرسودیی    ههای 

کم شبکعرضتاریخی،  فقدان  معابر،  زیع  تو  و  دسترسی  هبودن 
 های های ناسازگار و فقدان کاربری نامتوازن خدمات شهری، کاربری 

است    روه روب  غیره  و  فاضالب  و  زهکشی  مناسب  شبکه  فقدان  مختلط،
  رواین  از  .است  شهری  ریزانمدیران و برنامهیازمند توجه جدی  ن  که
و    کالبدی  مختلف  هایشاخص  تاثير  بررسی  هدف  با  پژوهش  این

و سنجش و    زادرون  توسعهبر  محیطی  اقتصادی، اجتماعی و زیست
 اصفهان   کالنشهر  3  منطقه  در  زادرون  توسعه  هایتحلیل مکانی پهنه

 . انجام شد
 

 شناسی روش 
نوع  ایتوسعه  -یکاربرد   قیتحقیک    ، حاضر  پژوهش   -فییتوص  از 

روشطر  از  آن  ازین  موردی  هادادهکه    استی  لیتحل ی  ها یق 
تب و  ک  ازی  اآمد. در روش کتابخانه   دسته  بی  دانیم   وی  اکتابخانه 

در بخش  .  شد   استفاده  فرادست  هایمقاالت داخلی و خارجی و طرح
داده داده  هاگردآوری  ی لیتفص  جینتا  ایران،  آمار  مرکز  هایاز 

  آمارنامه شهر اصفهان ،  1395  سال  مسکن  و  نفوسی  عمومی  سرشمار 
شد  اصفهان  شهر  آماری  هایبلوک  و   اطالعاتهمچنین    .استفاده 

اصفهان از طریق    شهر  3  منطقه  سطح  در  کارشناسانو نیز    شهروندان
 . شد ی نامه گردآور پرسش
های الیه، GIS ایقومی و پایگاه دادهر  اطالعات از استفاده با سپس

ها با توجه به اهداف پژوهش و پس از اطالعاتی مرتبط با شاخص
الیههم سایتپوشانی  به  توسعه    هاییها،  پتانسیل  باالترین  با 

 از   استفاده  با   نهایت  در  و  يمرسید  مطالعه  مورد  منطقه  در  افزامیان
رتبه(AHP)  مراتبیسلسله  تحلیل  یندآفر  اولویت،  و  بندی بندی 

 (.1انجام شد )جدول  نهاییهای سایت
 

  برموثر    محیطی زیست  و   اجتماعی   اقتصادی،   و  کالبدی  های شاخص  (1  جدول
 زا درون توسعه

 محیطی زیست   و  اجتماعی   اقتصادی،   و   کالبدی   های شاخص 

 ها همجواری کاربری 

 مسکونی 
 آموزشی
 اداری 
 تفریحی
 ورزشی

 فضای سبز
 تجاری 

 خدمات اداری 
 خدمات دفتری 

 صنعتی
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موثر    محیطی زیست  و  اجتماعی   اقتصادی،  و  کالبدی  هایشاخص  (1 جدول ادامه 
 زادرون توسعه بر

 محیطی زیست   و  اجتماعی   اقتصادی،   و   کالبدی   های شاخص 

 کیفیت ابنیه 

 استوار
 در حال ساخت 
 قابل تعمیر 
 تخریبی
 مخروبه 

 عمر بنا 

 سال  10-1
 سال  20-11
 سال  30-21
 سال و بیشتر  31

 دانگی   ریز 

 متر الیه  50کمتر از 
 متر  50- 150بین 
 متر  150-300بین 
 متر  300-500بین 
 به باال متر  500

 دسترسی به راه 

20-0 
50-20 

100 
150 

 به باال  150

 اراضی بایر و مخروبه 
 اراضی بایر و مخروبه 

 سایر اراضی 

  تواندانباشتگی مکانی است، بنابراین می  بر   مبتنی   Getis-Ord  آماره 
  ناحیه  هر  اطراف مکانی هایبه تعمیق تحلیل برای تشخیص خوشه

i  ناحیه  در  ربدون تاثیرپذیری از ارزش متغی  i  در  که    نماید.  کمک  
  S  ام،  i  پلیگون  برای  Getis-Ord  شاخص  مقدار    آن

  سایر  و  مطالعه  مورد  نواحی  به  مربوط   هایارزش  معیارانحراف
. ارزش مثبت برای این آماره  است  موران   شاخص  مطابق  پارامترها

  دهندههای باال و ارزش منفی نشانبودن ارزشایدهنده خوشهنشان
صورت    به  Getis-Ord  آماره  است  پایین  هایبودن ارزشایخوشه

   :زیر محاسبه شد

 
 
 مطالعه   مورد ه  طق من 

 تراکم   نظر  از  اصفهان(  کالنشهر  3  )منطقه  مطالعه  مورد  محدوده
 براساس   است.  اصفهان  شهر  پرتراکم  مناطق  از  یکی  جمعیتی،
  9613  منطقه،  در  جمعیت  شهری  تراکم  متوسط  ،1395  سال  جمعیت

  شهر   در  متناظر  متوسط  با  قیاس  در  که  است  مربع  نفر در کیلومتر
  جمعیت   تراکم  بیشتر  شدت  مربع(  نفر در کیلومتر  5876)  اصفهان

   (.1)شکل  دهدمی  نشان را منطقه در
 

 
 ( اصفهان کالنشهر 3 منطقه) موقعیت محدوده مورد مطالعه  (1شکل  

 
  78/292  منطقه،  این  فرسوده  بافت  هکتاری  6/313  مساحت  از

  غیرتاریخی  فرسوده  بافت  هکتار  82/20  و   تاریخی   فرسوده  بافت  هکتار
   .[Isfahan Municipality, 2015] است

   ها یافته 
دهی  بندی و وزندسته تقسیم  5در    3های منطقه  هر یک از کاربری 

 میانگین   از  نهایی  اوزان  محاسبه  منظورو به( شد  9  تا  1  از  هاییارزش)
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 (. 2)جدول   شد استفاده
ک  تکت   به  توجه  با  هاینهگز  ازیک    هر  تیاهم  آوردن دستهب  از  بعد
 هری  نسبی  هاکتورها با وزنفا  ازیک    هری  نسبی  هاوزن  ،تورهاکفا

  گرفته نیانگیم  آنها جمع  از و ترکیب آمده دسته ب یهاینهگز  ازیک 
توسعه    دریت  اولو  نیشتر یب  دهندهنشانحاصل    عدد  شد. جهت 
  تیاولو  ،بود   آمده کمتر دستهب   ازیامت  چه  هر بود؛    شهری  زایدرون
   (.2)شکل  بود  شتریب آن

منطقه    اد د  نشان  ANPنتایج مدل   بازیافت در  قابل  اراضی    3که 
اصفهان، توان قابل توجهی برای تأمین مسکن دارند.  

 اصفهان سطح قابل توجهی از اراضی فرسوده وجود دارد.   3در منطقه  
 

 ANPها با استفاده از مدل  وزن شاخص (2جدول  
 وزن  الیه 

 25 ها همجواری کاربری 
 21 کیفیت ابنیه 
 18 عمر بنا 

 12 دانگی   ریز 
 15 دسترسی به راه 

 9 اراضی بایر و مخروبه 
 

 
 اصفهان   3زایی شهری در منطقه  وضعیت اراضی به منظور توسعه درون  (2شکل 

 
ها و پهنه  خوبی توانسته ب  ANPمحاسبات مربوط به تحلیل شبکه  

بر این مبنا،    دست آورد.ه  های موجود برای توسعه درونی را باولویت
هکتاری 97  مداخله دارای مساحت حدوداا   یپهنه با اولویت بسیار باال

کل مساحت منطقه، پهنه با اولویت باالی مداخله   %11.35  برابر با
حدوداا  مساحت  با    91  دارای  برابر  مساحت  27.57هکتاری  کل   %

کم مداخله دارای مساحت   های با اولویت کم و بسیارمنطقه و پهنه
با  430حدود   برابر  بر  بودند.  ه  کل مساحت منطق  %50.42هکتاری 

صورت محاسبات  حدود  مبنای  در  مساحتی  از    188گرفته،  هکتار 
منطقه   و    3بافت  نوسازی  و  احیا  شدید  اولویت  از  اصفهان  شهر 
قرار   قریب    داشتمداخله  شامل    %23که  را  منطقه  این  مساحت 

باالییمی درصد  اختصاص  به  توجه  با  کاربری  شد.  رده از  در  ها 
داراکاربری  نیازمند و  برای  های  باال  باال و  ی ظرفیت و توان بسیار 

شهر اصفهان توان   3گیری نمود که منطقه  توان نتیجهمداخله، می
 (. 3)جدول  پذیری و توسعه درونی را داردجمعیت

 
 های دارای اولویت مداخله تعیین مساحت پهنه  (3جدول 

 درصد  ANP خله ا سطح مد 
 10.67 909932 اولویت بسیار باال   - 1
 11.35 967871 اولویت باال   -2
 27.56 2349341 اولویت متوسط   -3
 34.67 2955088 اولویت کم   -4
 15.75 1342467 کم   اولویت بسیار   - 5

 100 8524699 مجموع 
 

  اولویت   دارای  هکتار  188  حدود  ر،پ    بافتهکتار    852  ازبنابراین  
 و  پذیریجمعیت  و  اسکان   آینده  راستای  در   نوسازی  و  مداخله
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ب  با  که  بودند  سازی  باززنده در شهر    نفر  3.3عد خانوار  درنظرگرفتن 
می پذیرای  اصفهان،  باشند    74361حدود  توانند  های  اولویتو  نفر 

   (.3 ل)شک داشتند باال و بسیار باال  مداخله
 که   فرسوده  های بافت   در  سازوبا توجه به ضوابط و مقررات ساخت

ان متعلق  ایر   شهری  بهسازی  و  عمران  تخصصی  مادر  شرکت  توسط
  تفکیک   نصاب  حد   است،  رسیده  تصویب  بهبه وزارت راه و شهرسازی  

  با  . استمربع    متر  200  ،راکمی متوسط(ت  پهنه  )در   مسکونی  قطعات
متری و با توجه به 250تا  200 قطعات در ضوابط این با توجه

  .در نظر گرفته شد  3تعداد طبقات    مطالعه  مورد   منطقه  هایویژگی
مقایسه و  ب  باال  در  که  ایبا  محدوده  کل  موجود  جمعیت  ین 

په  موجود  هایت ظرفی  ، انجام شد  مداخله  اولویت  دارای  هاینهدر 
اصفهان   3  های فرسوده منطقهنمود که بافت   گیرینتیجه  توانمی
  شهر  برای  تهدیدی  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،   لحاظ   ازتنها  نه

میمی ن  محسوب بلکه  اتخاشوند،  با  راهکارهای رو  ذتوانند  و  یکرد 
 تبدیل   بالفعل  حالت  به  بالقوه  حالت  از  تشویقی  -ترویجی  -حمایتی
 (. 4)شکل   شوند

 

 
 اصفهان شهر  3زا در منطقه های اولویت مداخله به منظور توسعه درونپهنه (3شکل  

 

 
 زا به منظور توسعه درونشهر اصفهان   3منطقه های وضعیت پهنه (4شکل  
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 اولویت  مستعد  هایپهنه  پراکنش  جغرافیایی  عینیت  آزمون   برای
  شاخص  از  اصفهان  شهر  3  منطقه  در  باال  مداخله  و  باال  بسیار  مداخله
  یالگو ،بر این اساس .ترین همسایه استفاده شدنزدیک میانگین

 باال  مداخله و باال بسیار مداخله اولویت دارای هایمحدوده نشکپرا
 ای خوشه  دهنده الگوی کامالا نشان  -20.85  با  برابر  z-scoer  نمره  با

 . (5 شکل ؛p=0001/0بود ) %99 سطح  در اراضی این توزیع
 

 
 خله در سطح شهر اصفهان اهای با اولویت مدنحوه پراکنش محدوده (5شکل  

 

 
 اصفهان  3های فرسوده منطقه  های مطلوب و نامطلوب با توجه به مداخله در بافتخوشه ( 6شکل  

 
 شهری   مناطق   در  اصلی  مشکالت  از  یکی   بافت  فرسودگی  واقع  در

ت شهری، فقر درآمدی  باف  فرسودگی  چون  مختلفی  ابعاد  در  کهاست  
آسیب و  مسکن،   پذیریساکنان،  اجتماعی    ظهور  غیره   محرومیت 

  منطقه  از   هاییمنظور شناسایی محدودهبه  اساس  این   بر  است.  یافته
استفاده    Getis-Ord  مدل  از  دارند  را  مداخله  اولویت  بیشترین  که  3
  در  مداخله  اولویت  با   مناطق  واضح   طور به  Hotspot  تحلیل   .شد
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   1399  پائیز ،  4، شماره  35دوره                                         نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

 ،در قسمت شمالی و مرکزی  داد.  نشان  را  اصفهان  3  منطقه  سطح
دیده  او  دارای  هایخوشه زیاد   با   هایخوشه  همچنین.  شدلویت 
دیده    اولویت منطقه  در قسمت جنوبی    نتایج  امر  این  که  شدکم 
تانزدیک  میانگین  شاخص  از  حاصل را  همسایه  مییترین    . کندید 
 از   باالتر  هایارزش  دارای  محالت  نیز  دسترسی  قلمرو  در  بنابراین
رب شهر و محالت دارای غ  و  شمال  در  حدودی  تا  و  مرکز  در  میانگین

  قرار   اصفهان  3  منطقه  شرق  و  جنوب  در  میانگین  از  ترارزش پایین
 . (6)شکل  اندگرفته

 
   بحث 

  گرید  مانند  به  رانیا  شورک  در  ریاخ  یهاسال  در  ینیشهرنش  ندیفرا
  نیا  . است  شیافزا  حال  در  یادیز  سرعت  با  توسعه  حال  در  یشورهاک

  یبرخ  و   النشهرهاک  خصوص  به  شهرها  تیجمع  رشد  با  هک  روند
  و  یونکمسی  هایازمندین  یبرا  تقاضا  بوده  همراه  یانیم   یشهرها
  تأمین  و  یی پاسخگو  غالب  یهرو  دهد.یم   شیافزا  را   شهرها  در  یخدمات

  و   یافق  توسعه  صورت  به  رانیا   یشهرها  در  یالبدک  یازهاین  نیچن
 ش یافزا  توسعه  نوع  نیا  ندیآبر   .است  شهرها  رامونیپ  یاراض  گسترش

  اندازچشم  ل ک  در   و ی  رسانخدمات  در   یشهر   تیریمد  یهانهیهز
بررسی نتایج    دارد.  دنبال  به  را  یامنطقه   و  یشهر   یدار یناپا  توسعه،

 Saraei et]  همکارانو    سرایی  پژوهشپژوهش حاضر تاییدکننده  

al., 2016]  منطقه  محالت   بافت  فرسودگی  میزان   ارزیابی  عنوان  با  
ساماندهی    در  ساکنین  مشارکت  جایگاه  و   اصفهان  شهر  3 فرآیند 

ساماندهی   روند  درت  محال  ساکنین  مشارکت  بحث  که،  دهدنشان می
سازمان  بافت  احیایو   فرسوده،    متولی   و  ربطذی  هایمحالت 

  تمایل   میزان  همچون  مواردی  به  محالت  این  فرسوده  هایبافت 
  مخالفت  و  نارضایتی  دلیل  مشارکت،  هایمشارکت، شیوه  به  ساکنین

  آنکه ضمن    باشند.   داشته  ویژه  توجه  غیره   و  مشارکت   با  رابطه  در  آنان
 های هزینه  متحمل   که  شود   گرفته  بهره  هایی شیوه  از  زمینه   این  در

  و  تسهیالت  هارائ  با  همچنین  و   نباشد  ساکنین  برای  سنگین  مالی
  محله   بافت  ساماندهی  در  فعالیت  به  تشویق  را  آنان  ویژه  امتیازات

 داد   نشان  پژوهش  این  در  هایافته  بررسی  انتها  در  .است  نمایند،  خود
توجه    پیامدهای  دیگر   از  شهرداری  درآمد   افزایش  و  اقتصادی  رونق  که

میان توسعه  شهرهاسبه  درونی  و  وضعیت  ،تافزا  موجود    در 
  دسترسی  عدم  بافت،  شدید  فرسودگی  نظیر  عوامل  از  ایمجموعه

سریع من و  زیستآالینده  ،اسب  رغبت  های  عدم  موجب  محیطی 
   شود.سرمایه به منطقه میگذاران و جذب سرمایه
  که،  داد   نشان   مجدد  توسعه  و  افزامسائل توسعه میان  پژوهش  نتایج

 راحتی  به  امکانات  و  عمومی  خدمات  افزاهای توسعه میانمکان  در
های جامع  ناسازگاری با برنامه  چون؛   دالیلی  به  اما  هستند  دسترس  در

برنامه عدم    مقررات  سازمانی،  پشتیبانی  و  پیشرفته  ریزیمحلی، 
های  محدودیت  ها،عنوان یک مانع، هزینه زیرساختبه  زمین  کاربری

 از   نتایج  بعضی  گفت  توانو می  گیرندبازار مورد استفاده قرار نمی
برنامه  است.  برخوردار  تعمیم  و  شمولیت  یک تأمین    ،یز یراصالح 
  وی  بندی منطقهنوساز   ،یربازار یغی  هاحلزا، راهی توسعه درونمال

ی  روش  عنوانیی بهزایج درون»ترو  عنوان   با  پارچهی یکدار یپا  اهداف
میپا حقیقت  در  و  دید  مشابه  و  منطبق  که یدار«  یافت  تواند 

به   فرسوده  هایزا در بافتدرون  توسعه  در  رفتهکاره ب  هایاستراتژی 
  1404انداز ایران ر سند چشمد شد.  خواهد منجر شهری پایدارتوسعه
 کلی   هایمطلوب و سیاست  زیستایرانی از محیط  جامعه  مندیبهره
ی بر احیاء نوسازی مبن  مسکن  و  زمین   و  شهرسازی  بخش  در  نظام

ن  وموز  توسعه  جهت  فرسوده   و  قدیمی  تاریخی،  هایو بهسازی بافت 
  با  ولی  بوده  نظرنشینی و غیره مدشهرها، جلوگیری از توسعه حاشیه 

نفر در هکتار ناخالص در شهرهای   متوسط تراکم   مقایسه  با  وجود   این
توجهی وجود  بزرگ ایران با متوسط شهرهای بزرگ دنیا فاصله قابل

است کم  بسیار  ایران  شهرهای  در  این شاخص  و   & Aini]  دارد 

Ardestani, 2009]  .  نسترن و قدسی   نتایج پژوهشاین تحقیق با 
[Nastaran & Ghodsi, 2017]   شناسایی عنوان؛  های پهنه  با 

  1  )منطقه  شهرها  مراکز  ناکارآمد  نواحی  در  افزامستعد توسعه میان
  1های مستعد توسعه در منطقه  پهنه  شناساییاشاره به    اصفهان(،

های زمین  توسعه  برای  را   مناسبی  تتواند فرصمیکه    اصفهان   شهر
  توسعه   به  طریق  این  از  و  کند  ایجاد  منطقه  خود  درون  در  شدهرها

نده  پراک  گسترش  از  جلوگیری  و  مرکزی  ناکارآمد  و  هفرسود  نواحی
 .  اصفهان کمک کندشهر 
  صورت   هب  افزامیان  توسعه  حوزه  در  هایپژوهش  انجاممجموع  در  

 چنین   کاربست  با  و  است  هم   تاییدکننده  و   تکمیل  زنجیروار
توسعه را  جلوگیری کرده و    شهرها  بیشتر  روییپراکنده  از  تحقیقاتی

راه رسیدن به توسعه پایدار شهری گام  به درون شهرها آورده و در 
 :دشو برداریم. بر همین اساس، راهکارهای زیر پیشنهاد می

  فضاهایتأمین  جهت سبز  های جیبی و فضاهایایجاد پارک -
   تفریحی و فراغتی

  و خوانا سیمای با ایویت خوانایی و دستیابی به محدودهتق -
 فرسوده  بافت محدوده در شناسانههای زیباییرزشا دارای

  نقش تواندیم عمدتاا  هک فرسوده یهابافت  ینوساز و  یبهساز  -
 یفضا در  ندهکپرا گسترش و  یافق توسعه از یر یجلوگ  دری مهم

 . باشد داشته شهر  رامونیپ

 میان پیوند برقراری و بافت درون به سواره  کافی دسترسیتأمین  -
 معابر

  مکانیزه و طبقاتی هایساخت پارکینگ -

  فاضالب دفع سیستم ایجاد و طراحی -

  رویتعریف یک گذر خاص پیاده -

 های محرک توسعه؛ ساخت پروژهی معابر نفوذناپذیر و  بازگشای -
سازی که یکی از  سازی و بلندمرتبههای انبوهاستفاده از سیاست -

تواند از جمله  می استرویی شهری های کنترل و پراکنده روش
 باشد.  3های تشویقی در محدوه بافت در منطقه سیاست

 
 گیری نتیجه 
  %30 وی خیتاره فرسود اصفهان، کالنشهر 3 منطقه بافت %70حدود 
استخیتاریر غ  فرسوده  بافت  هم   کیفیت  بنا،  عمر  هایشاخص.  ی 
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های منطقه ندارند؛ پهنه  اينوضعیت مناسبی در    دانگی  ریز  و  ابنیه
ه اختصاص  ببایر و مخرو  شهر اصفهان به اراضی   3وسیعی از منطقه  

بخش  است.  منطقه  شما  هاییافته  مرکزی  و  لحاظ   3لی  از 
مناسبی قرار دارند. در   وضعیت  در هاهای همجواری کاربری شاخص

  را  درونی  توسعه  قابلیت  3  منطقه  از  مشخصی   هایمجموع بخش
   . آن( مساحت  کل %20) دارند

 
  اصفهان  شهرداری  و  پژوه  شاخص  موسسه   حمایت  از  :قدردانی   و ر  تشک 
 . شودمی تشکر

 است.  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده :اخالقی   تأییدیه

 است.  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده  :منافع  تعارض 
  نگارندهبهزاد بهمنش )نویسنده اول(، : نویسندگان  سهم 

 نگارندهسیروس شفقی )نویسنده دوم(،  (؛%40) پژوهشگراصلی/مقدمه
آبادی )نویسنده سوم(،  ملک (؛ رضا مختاری %30) شناسروش بحث/

 (. %30)پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری
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 . است شده استخراجاول  نویسنده

 
 منابع 

Aini M, Ardestani Z (2009). Pyramid of recreation and 
people's participation, criteria for evaluating urban 
endogenous development programs. Hoviatshahr. 
3(5):57-58. [Persian] 
Anderson C, Richards L, Baxley R (2005). Infill 
Development: Barriers and incentives. Reno: Truckee 
Meadows Regional Planning Agency Publiction. 5(4):121-
123. 
Isfahan Municipality [Internet]. Deputy of Isfahan Urban 

Deputy of Urban Planning and Architecture. [Cited 2019, 
1 May; Published 2015].  Isfahan: Isfahan Municipality 
Publications. 
Joseph M,  Chaskin R,  Webber H (2007). The theoretical 
basis for addressing poverty through mixed-Income 
development. Urban Affairs Review. 42(3):369-409. 
Listokin D, Walker C, Ewing R, Cuddy M, Cander A (2007). 
Infill development standards and policy guide. New 
Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research. 
Ahad Nezhad Roshani M, Mohammadi Hamidi S, Mousavi 
M (2016). Spatial study and analysis of distribution and 
access to urban public services: Case study: Educational 
services of middle school in Miandoab city. Journal of 
Spatial Planning. 6(21):125-140. [Persian] 
Mohammadi J, Zavareh Bidgoli M (2009). A look at the 
development of endogenous urban decayed texture (with 
emphasis on revitalization, improvement, renovation, 
reconstruction) and its challenges. Sepehr Quarterly. 
18(70):23-29. 
Nastaran M, Ghodsi N (2017). Identification of areas 
prone to intermediate development in inefficient areas of 
urban centers, case study: Isfahan Region 1. Research and 
Urban Planning. 6(20):51-68. 
Pour Mohammadi M, Shafaati A, Maleki K (2012). 
Evaluating the potential of the historical-cultural axis of 
Tabriz, using the analytical model of measuring physical 
stability. Journal of Geography and Planning. 17(43):41-
70. 
Sharifzadegan M, Malekpour Asl B (2016). An 
institutional approach to regional endogenous 
development planning. The Journal of Planning and 
Budgeting. 20(4):155-184 
Sarai M, Mehreh Kash SH, Mostofi Al-Mamalaki R (2016). 
Index of urban tissue erosion, case study: District 3 of 
Isfahan. Geography and Urban Space Development. 3(4). 
Wallis E (2008). Evaluating infill development as an 
antidote to sprawl in the detroit metropolitan region 
[dissertation]. Michigan: University of Michigan. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1078087406294043
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1078087406294043
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1078087406294043

