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ظرفيت سنجي توسعۀ محله اي در فرايند توسعۀ پايدار شهري
مطالعۀ موردي: محلۀ کلکته چي يا راسته کوچۀ شهر تبريز

مجتبي رفيعيان۱
دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

علي اکبر تقوايي
        عضو هیئت علمي  گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس

حسن وحداني

ــازی در زیرساخت های موجود و  ــبت وضع موجود، صرفًا از طریق ظرفیت س به نس
ــده در محله وجود دارد. این بدان معناست که از طریق بازیافت این  فضاهای رهاش
ــده، مي توان سهم موثری از جمعیت متقاضي را در این محله اسکان  فضای رها ش
داد. نتیجۀ این فرایند بهبود الگوی اسکان شهری و تقویت پایداری در نظام توسعۀ 

شهری خواهد شد. 

۱. مقدمه
ــعه ای( در محالت  ــود )ظرفیت های توس ــزات موج ــات و تجهی امکان
قدیمي، طي سالیان بسیار و با صرف هزینه های هنگفتي به وجود آمده 
ــت دارد: اول اینکه از  ــن ظرفیت ها از دو جنبه اهمی ــت. توجه به ای اس
ــتفاده کرد؛ دوم  ــر توان خدمت دهي ظرفیت های موجود باید اس حداکث
ــعۀ  ــهری با وجود ظرفیت های توس ــعه های درون زای ش اینکه در توس
محله ای، نیاز کمتری به ایجاد زیرساخت ها و امکانات تازه خواهد بود. 
ــعۀ کالبدی شهرهای کشورمان عمومًا به صورت  باتوجه به اینکه توس
ــاورزی اطراف شهرهاست؛  ــت اندازی به اراضي کش افقي و همراه دس

چکيده

امروزه توجه به ظرفیت های توسعه ای درون مناطق شهری را به عنوان 
ــهری پذیرفته اند.  ــت نوین و عملي ای در حوزۀ برنامه ریزی ش سیاس
ــهری که در  ــعۀ پایدار ش ــترش مفهوم توس این توجه به ویژه با گس
ــعه ای رهاشده درون  آن بهره گیری موثر و پایدار از ظرفیت های توس
ــوم به فرسوده(  ــهری )به صورت بافت های ناکارامد و موس مناطق ش
ــت. مقالۀ حاضر به  ــه مي کند، اهمیت مضاعف پیدا کرده اس را توصی
طرح الگویي برای شناسایي ظرفیت های توسعۀ محله ای و چگونگي 
ــتیابي به توسعۀ پایدار  ــنجش سهم هریک از ظرفیت ها، برای دس س
ــهری مي پردازد. در این مقاله پس از طرح کلیات و بیان الگوهای  ش
ــایي ظرفیت های  ــر مداخله در محالت، به شناس ــر رایج در ام معاص
ــعه ای موجود در محالت، رابطۀ الگوهای رفتاری باظرفیت های  توس
ــود. نتایج مطالعه  ــتفاده و بارگذاری مجدد آن پرداخته مي ش قابل اس
ــت(  ــان داد که در محلۀ کلکته چي )که از محالت قدیم تبریز اس نش
امکان ظرفیت سازی سکونتي برای بالغ بر 40 درصد افزایش جمعیت 

کلید واژگان: ظرفیت سنجي، برنامه ریزی توسعۀ محله ای، توسعۀ پایدار شهری، تبریز
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الجرم عرضۀ الگوی توسعۀ درون زای شهری با استفاده از ظرفیت های توسعۀ 
محله ای ضرورت مضاعف نیز دارد تا هم مانع دست اندازی به اراضي کشاورزی 
اطراف شهرها شود و هم هزینه های گزاف ایجاد محالت و شهرک های جدید 
ــاختار اقتصادی کشور تا حد امکان کاهش دهد. استفاده از ظرفیت های  را برس
ــرفته به علل اقتصادی، زیست محیطي، و  ــعۀ محله ای در کشورهای پیش توس
ــتیابي به  ــت.2 به همین علت برای دس اجتماعي از اهمیت خاصي برخورداراس
ــتفاده مي کنند و لذا  ــهری از ظرفیت های توسعۀ محله ای اس ــعۀ پایدار ش توس
ــعۀ پایدار شهری، شناسایي ظرفیت های  یکي از مهم ترین گام های نیل به توس
ــهم هریک از ظرفیت ها در امر توسعه و  ــخص کردن س ــعۀ محله ای، مش توس
میزان مطابقت امتیازات ظرفیت های موجود با ظرفیت های الگوی توسعۀ پایدار 
ــهری و در نهایت اضافه کردن جمعیت بیشتر )جمعیت پذیری( برای استفاده  ش

از حداکثر توان خدمت دهي ظرفیت هاست.3

۲. زمينه هاي مفهومي و روش شناسي 

۲ـ۱. زمينه هاي مفهومي
ــهولت  ــتن در مرکز جغرافیایي و س ــبب قرار داش ــهرها به س نواحي مرکزی ش
ــتقرار بازار و مراکز تجاری و خدماتي، و همچنین برخورداری از  ــترس، اس دس
ــیار  ویژگي های تاریخي و فرهنگي و اجتماعي کم نظیر دارای ظرفیت های بس
باالیي برای کسب درآمد و به تبع آن پرداخت اجاره بها هستند.4 با وجود امکانات 
وظرفیت های توسعۀ محله ای، محالت قدیمي پیرامون هستۀ مرکزی شهر ها 
ــند و دائمًا مسیر رکود و پسروی را  ــته اند پاسخگوی زندگي معاصر باش نتوانس
طي مي کنند.5 توسعۀ افقي شهرها موجب انهدام اراضي اطراف شهرها و صرف 
هزینه های بسیار برای احداث شهرک ها و محالت مي شود. در صورت توجه به 
ــعۀ محله ای هم مي توان موجب پویایي و سرزندگي محالت  ظرفیت های توس
ــد و هم با استفاده از الگوهای توسعۀ پایدار شهری از تخریب اراضي  قدیمي ش
ــود. در دهه های  ــاورزی و تحمیل هزینه های گزاف جلوگیری نم ــاعد کش مس
معاصر ضرورت توجه به بحران ها و مسائل زیست محیطي و اعمال راه کارهای 
پیشگیرانه و همچنین رویکرد جدید توسعۀ پایدار شهری که طبق مفاد دستور کار 
21 توسعۀ شهرها بر تقویت ساز و کار توسعۀ درون پهنه ها وگستره های موجود 

پرسش هاي تحقيق
ظرفیت سنجی توسعۀ حمله ای چیست و 
در پایداری حمالت شهرهای تارخیی چه 

نقشی می توند داشته باشد؟
حملییۀ کلکته چی تربیز به چییه میزان از 

ظرفیت های ممکن خود هبره می برد؟

2.Roseland, M. Sustainable 
Community Development", 
p. 77. 
3. Antrop,,m. A Model 
Ordinance For Traditional 
Neighbourhood 
Development, p.192.  

4.  عابدین درکوش،سعید. درآمدی 
بر اقتصاد شهری، ص ۲۱. 

5. Almida,C.et all ,Height 
and Density Policy Study 
Final Report, p. 489.
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ــي نه تنها به عنوان  ــهری تاکیددارد، نگرش به محالت قدیم ش
ــرمایۀ محلي  ــته، بلکه به عنوان س یادمان فرهنگ و تاریخ گذش
ــاکنان  ــخگوی نیاز حال و آتي س قابل افزایش که مي تواند پاس
ــد نیز مطرح شد.6 این نگرش محالت را دارای قابلیت هایي  باش
همچون وجود زیرساخت ها و اراضي داخل شهری اعم از بایر یا 
ــتفادۀ مجدد مي داند که به عنوان بستر  دایر و یا دارای قابلیت اس
ــعه پایدار مي توانند ایفای نقش بکنند. با در نظر گرفتن این  توس
ــعه پایدار و استفاده از امکانات موجود « طرح های  نگرش »توس
جدیدی تحت عنوان طرح های توسعۀ شهری میان فضا7 از سال 
1995 به بعد در کشورهای غربي شکل گرفتند که مي توان آنها 
را شکل توسعه یافتۀ مباني نظری حاکم بر نگرش ظرفیت سازی 
ــق تعریف تیم  ــای میان فضا9 طب ــت.8  محدوده ه محله ای دانس
ــتفادۀ حداکثر از ظرفیت ها و قابلیت های هر  طراحي کمبریج، اس
تکه زمین مجاز است که مي تواند برای توسعۀ بخش مسکن در 
ــود.10 منظور از بخش مسکن، صرفًا ساختمان های  نظر گرفته ش
ــت؛ بلکه همچنین کلیۀ فضاهایي است که برای  ــکوني نیس مس
ــت.11 بر پایۀ این نگرش طرح های متعددی در  سکونت الزم اس
ــتان، کانادا، و  ــعه یافته به ویژه در آمریکا، انگلس ــورهای توس کش
استرالیا انجام پذیرفت که بیشترشان به اجرا نیز رسید. نمونه های 
برتر از این طرح ها را مي توان در طرح هایي نظیر طرح مرکز شهر 
ــانتا مونیکا در امریکا، طرح مرکز شهر بورسا در ترکیه، و طرح  س

مرکز شهر کمبریج در انگلستان مشاهده کرد.
در طرح های مذکور تالش شده که کلیۀ اصول پایداری؛ اعم 
از توسعۀ فشرده، کاربری مختلط، استفادۀ کامل از زیرساخت های 
ــل، احیا و تقویت  ــامانه های حمل و نق ــب س موجود، تنوع مناس
ــعۀ پارک ها رعایت  ــری و فرهنگي، فضای باز و توس ــز هن مراک
ــورهای توسعه یافته با مسئلۀ مداخله  گردد؛ به عبارتي برخورد کش
ــهری در فرایندی تکاملي صورت پذیرفت  در بافت های قدیم ش
ــیوه های  که در آن از تخریب این بافت ها صرفًا با هدف ایجاد ش
ــوی مداخلۀ آگاهانه و فرآیندمدار مبتني بر  جدید سکونت، به س

ــتحصال این بافت ها گرایش پیدا  سنجش ظرفیت های قابل اس
ــالودۀ  کرد و در قالب روش های اجرایي مختلف بروز یافت.12 ش
ــت و قابلیت های فردی/ ــه در ایجاد ظرفی ــي این مداخل مفهوم
ــامانه ای برای ایفای عملکردها وتحقق اهداف،  سازماني و یا س
ــاس بازنگری مستمر بر  ــت که براس به صورت موثر وکارآمد اس
ــا و اهداف پایه گذاری  ــرایط موجود و تعدیل پویای عملکرده ش
ــرش«14 که به  ــازی »ظرفیت پذی ــان شهرس ــود13. در بی مي ش
ــي، تراکم، نهایت  ــل ظرفیت کاربری اراض ــای دیگری مث نام ه
اشباع، یا ظرفیت قابل تحمل نیز نامیده مي شود، بر پایۀ سنجش 
ــازماني( آن  ــای فضاهای کالبدی و پذیرش نهادی )س قابلیت ه
ــیلۀ محدوده های جغرافیایي یا فرآیندهای  استوار است که به وس
ــناختي نیز احاطه و تنظیم مي شود.15 به عبارت دیگر،  جمعیت ش
ــورت یکپارچه میزان  ــت که به ص ــت پذیرش فرایندی اس ظرفی
ــترس، قوانین توسعۀ منطبق بر آن، ظرفیت توسعه  زمین در دس
ــرده  ــاخت ها و ضوابط برنامه ریزی متراکم و فش و ارتقای زیرس
ــورد توجه قرار مي دهد. هدف این  ــکونتي م را توامًا در محیط س
ــعه متناسب با ظرفیت پذیرش  ــت که رشد و توس فرایند این اس
ــورت گیرد و در پیش بیني های بلندمدت از حد آن فراتر نرود.  ص
ــت مواردی نظیر  ــرش همچنین به موقعیت و رعای ظرفیت پذی
دسترس مناسب به مراکز کار و تجارت، برخورداری از شبکۀ آب 
و فاضالب، و سایر شاخص هایي که موجب توسعه و عدم توسعۀ 
ــود، ربط دارد.16 ظرفیت توسعه را با  ــکونتي نیز مي ش محدودۀ س
مواردی همچون ظرفیت های اجتماعي و فرهنگي، اقتصادی، و 
ــد و توسعه دخالت دارند ــ مي توان  کالبدی ــ که در فرایند رش
ــت محدوده ای در ابعاد کالبدی، نظیر فضاها  سنجید. ممکن اس
ــتحصال، و زمین دایر( و یا  ــامل زمین بایر، زمین مستعد اس )ش
ــامل آب و فاضالب، برق، شبکه های ارتباطي،  زیرساخت ها )ش
گاز، مخابرات، پارک و فضای سبز و باز(، زمینۀ رشد و گسترش 
ــکالتي جدی و موثر روبرو  ــد اما در سایر ابعاد با مش داشته باش
ــعه را با  ــنجش ابعاد ظرفیت توس ــد.17 این نکته، ضرورت س باش

6. Jensen, M. S. et all, 
Management of Historic 
Centers, p. 121.
7.  Urban Infill 
Redevelopment Plans

ــي،  پیربابائ ــي  محمدتق ــک:  ن  .8
»ظرفیت سازی توسعۀ محله ای«.

9. Urban Infill
10. (Cambridge Plan-2001).   
11. Carry, j. Quality By 
Design, p. 39.  

ــک: مجتبي رفیعیان، مباني  ۱۲.  ن
برنامه ریزی شهری.

13. Gedung, A. Capacity 
building in regions, p. 39. 
14. Holding Capacity 
Approach
15.   Kaiser,E,J;.D,R.
Godschalk;.F.Stuart and Jr 
Chapin,;2003:73
16. Ibid;45
17. (Ibid: 145)
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معیارهای علمي روشن مي کند. در این مقاله مي کوشیم که برای 
ــي مناسب برای سنجش ظرفیت های  عرضه و به کارگیری روش

توسعۀ محلي، به ظرفیت کالبدی بپردازیم.

۲ـ۲. روش شناسي
به کارگیری روشي علمي برای سنجش ظرفیت توسعه در هریک 
ــۀ اهداف پایه  ــهر، از جمل ــای موجود در محالت ش از ظرفیت ه
است. روش ارزیابي فرآیند تحلیل سلسله مراتبي18 از روش های 
ــت که در آن امکان تحلیل و عرضۀ کلیۀ  ارزیابي چندمعیاری اس
اطالعات گزینه ها بر اساس معیارهای متفاوت و چندُبعدی وجود 
ــای قضاوت ها در تعیین  ــاعتي را مبن ــاس ُنه کمیتِي س دارد. مقی

ضرایب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها گرفته ایم.
ــا و زیرمعیارها از اصطالح  ــن ضرایب اهمیت معیاره در تعیی
ــتفاده مي کنیم و در تعیین ضریب اهمیت گزینه ها  »اهمیت« اس
از اصطالح »ارجح«. جدول »ت ۲« مقیاس نه کمیتي ساعتي19 را 
برای ارزش گذاری معیارها و زیرمعیارها و گزینه ها نشان مي دهد. 
ــل را در فرایند  ــله مراتبي تحلی ــاختار سلس نمودار »ت ۱« زیرس

مطالعه نشان مي دهد.
ــنجش ظرفیت های توسعۀ محالت، ابتدا معیارهایي  برای س
ــاکن به نسبت خدمات و  با لحاظ کردن تراکم و حجم جمعیتي س
زیرساخت های موجود شهری در سطح محله، مشخص کردیم و 
سپس با بارگذاری و تحلیل کّمي آنها، توانایي هر یک از آنها در 

ارتباط با ایجاد ظرفیت توسعه ای محله مشخص شد. 

ــه تاثیر  ــد ک ــخص ش ــي مدل جمعیت پذیری مش در بررس
ــاختار مدل مذکور اعمال نشده است،  کاربری های مختلط در س
ــازی مدل  ــای متقن به بهینه س ــت یابي به داده ه ــذا برای دس ل
ــناریوهای  اقدام گردید و کاربری های مختلط با تاثیرپذیری از س
ــاختار مدل اعمال گردیده است. قابل ذکر است که  مختلف در س
ــده جمعیِت پیشنهادی مهندسان مشاور زیستا برای  مدل بهینه ش
ــنجش جمعیت پذیری چهل شهر کشور نیز به کار گرفته شده  س

است.20

3. سنجش ظرفيت هاي توسعه اي در 
محدودۀ مطالعات

ــهرداری تبریز  ــته کوچه( در منطقۀ 8 ش ــي )راس محلۀ کلکته چ
ــعت محدودۀ  ــت. وس ــي( واقع اس ــهرداری تاریخي ـ فرهنگ )ش
ـ فرهنگي  ــار، 8/9 درصد از منطقۀ تاریخي  مطالعات 38/27 هکت
ــت. این محله در غرب بازار قدیم واقع  و جمعیتش 5115 نفر اس
ــده است. در شمال این محله رودخانۀ قوری چای، در جنوبش  ش
ــری و در غربش  ــرق آن خیابان مطه ــان جمهوری، در ش خیاب
خیابان فلسطین واقع شده است. از لحاظ ویژگي های جغرافیایي 
و اقلیمي، محدودۀ مطالعه مشابه وضع عمومي شهر تبریز است. 
ــیب عمومي محله، به تبعیت از ناهمواری های شمال تبریز، از  ش
ــت. در محدودۀ مطالعه  ــرق به غرب اس ــمال به جنوب و از ش ش
فقط کاربری های شهری وجود دارد و به علت بافت فشرده و نوع 
خاک باغ یا مزرعه ای در آن نیست. عناصر تاریخي محله عبارتند 
ــجد و  ــي که در اطرافش عناصر تاریخي مس ــۀ تاریخ از: میدانچ
ــت، ساختمان تاریخي با بنای ارزشمند مشروطیت  حمام واقع اس
ــتي  ــازمان میراث فرهنگي و صنایع دس که اکنون محل دفتر س
ــت، دروازۀ گجیل و  ــتان آذربایجان شرقي اس ــگری اس و گردش
ــتانبول در شمال غربي که اثری از آنها بر جای نمانده  دروازۀ اس
ــه در آن تغییرات  ــته بازار در جنوب محله ک ــت، و امتداد راس اس
ظاهری و عملکردی ایجاد کرده اند.21 برای سنجش ظرفیت های 

ت ۱. زیرساختار سلسله مراتبي 
تحلیل در فرایند مطالعه 

18.  Analytic Hierarchy 
Process
19. Thomas.L.Saasti

ــدۀ جمعیت پذیری    ــدل بهینه ش 20. م
 DmT ،تراکم ناخالص Dg که در آن
ــرانۀ  ــم خالص، SpT کل س کل تراک
خدمات شهری، و 10000 واحد سطح 

است.
21. مهندسین مشاور عرصه، ۱۳74
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توسعۀ محله ای ابتدا به شناسایي ابعاد ظرفیتي کالبدی در محله 
ــت کالبدی این محله در قالب  ــم. ابعاد معطوف به ظرفی پرداختی
ــده است. فضاهای  ــاخت ها بررسي ش فضاهای کالبدی و زیرس
ــه زیربخش فضای بایر، فضای قابل استحصال، و  کالبدی به س
فضای دایر تقسیم شده و زیرساخت های شهری نیز به شش زیر 
ــبکه های ارتباطي، پارک و فضای  بخش آب و فاضالب، گاز، ش

باز و سبز، برق و مخابرات تفکیک گردیده اند.

4. تجزيه و تحليل ظرفيت هاي توسعه اي 
ــباتي  برای تحلیل ظرفیت ها ابتدا با تفکیک ظرفیت های محاس
ــار و زیرمعیارها تالش کردیم که وزن هر یک از معیارها  به معی
ــبه کنیم و سپس با  را از طریق روش ارزیابي چندمعیاری محاس
در نظر گرفتن گزینه های مختلف، میزان ظرفیت محله را نتیجه 

بگیریم. این مراحل به شرح زیر طي شد:

4ـ۱. تحليل ظرفيت ها
ابتدا عناصر تحلیل باتوجه به روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبي، 
ــا، زیرمعیارها،  ــدف، معیاره ــامل ه ــه در حالت کلي روش ش ک

ــنجش  ــرای انتخاب و س ــدند. ب ــایي ش ــت، شناس و گزینه هاس
ــار موقعیت قرارگیری، عملکرد  ــعه از چهار معی ظرفیت های توس
ــد. معیارهای  ــتفاده ش و نقش، میزان خدمت دهي، و پایداری اس
ــیم شدند:  ــرح زیر تقس ــده خود به زیرمعیارهایي به ش انتخاب ش
ــبکه های ارتباطي،  ــه خود به چهار زیرمعیار ش معیار موقعیت ک
ــرد و نقش به دو  ــل محله؛ و معیار عملک ــا، گره ها، و داخ گذره
ــه زیرمعیار  زیرمعیار محله ای و فرامحله ای؛ معیار پایداری به س
ــده اند. معیار میزان  ــیم ش طول عمر، نوع مصالح، و کیفیت تقس
ــامل: فضای بایر،  ــت. گزینه ها ش خدمت دهي فاقد زیرمعیار اس
ــتحصال، فضای دایر، آب و فاضالب، گاز، برق،  فضای قابل اس
شبکه های ارتباطي، مخابرات، پارک و فضاهای باز و سبز است. 

عمر نوع مصالحکيفيت 
)سال(

ميزان 
خدمت دهي 

)نفر(
شبکه هاي کريدور هاگره  ها داخل محله اي فرا محله ايمحله اي 

ظرفيت  هاارتباط اصلي

زمین بایرخیلي ضعیفضعیفضعیفعالي خیلي ضعیف بسیار خوب 35150نامناسبخیلي ضعیف

زمین با قابلیت بسیار خوبعاليعاليمتوسط خیلي ضعیفبسیار خوب35600نامناسببسیار خوب
استحصال

در حال استفادهضعیفعاليعاليمتوسط ضعیفمتوسط 301750نسبتًا مناسبعالي

آب و فاضالبعاليمتوسطبسیار خوب متوسطخیلي ضعیفعالي 3013500مناسببسیار خوب

گازعاليبسیار خوببسیار خوببسیار خوبخیلي ضعیفعالي2510000مناسببسیار خوب

برقعاليعاليعالي عالي خیلي ضعیفعالي3510000مناسببسیار خوب

شبکۀ معابر متوسط متوسط ضعیف خیلي ضعیفمتوسط 153000نامناسب خیلي ضعیف

مخابراتعاليعالي عاليعاليخیلي ضعیفعالي 3010000مناسبعالي

پارك و فضای سبز خیلي ضعیفخیلي ضعیفخیلي ضعیفخیلي ضعیفخیلي ضعیفخیلي ضعیف000خیلي ضعیف
باز و سبز

پايداريميزان سرويس دهيعملکرد و نقشموقعيت قرارگيريمعيار

0/04۵۱0/۱۱۲0/۵7060/۲7۲۳ضریب اهمیت

پايداريميزان سرويس دهيعملکرد و نقشموقعيت قرارگيريمعيار

0/04۵۱0/۱۱۲0/۵7060/۲7۲۳ضریب اهمیت

ت ۳. جدول ضریب اهمیت 
معیارها

ت 4. جدول ضریب اهمیت 
زیرمعیارهای موقعیت و قرارگیری

ت ۲. ماتریس شناخت و ارزیابي 
ظرفیت های موجود در محلۀ 

کلکته چي
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ــبۀ ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها را دو به دو  برای محاس
ــدول نه کمیتي  ــه و قضاوت از ج ــه مي کنیم. برای مقایس مقایس
ساعتي استفاده کردیم که با توجه به هدف بررسي، شدت برتری 
ــبت به معیار j را تعیین مي کند. برای محاسبۀ ضریب  معیار I نس
ــپس  ــبه و س ــي آنها محاس اهمیت معیارها ابتدا میانگین هندس
ــوند. جدول »ت ۲« و »ت ۳« ماتریس ارزیابي و  نرمالیزه مي ش
ضریب اهمیت معیارها را پس از انجام محاسبات نشان مي دهند. 
ــد که  ــوع ضرایب در معیارهای چهارگانه باید معادل 1 باش مجم

این نشان دهندۀ نسبي بودن اهمیت معیارهاست.
ــا، ضریب اهمیت  ــب اهمیت معیاره ــبۀ ضری پس از محاس
ــد. برای رعایت  ــبه ش زیرمعیارهای هریک از معیارها نیز محاس
اختصار سخن، در ادامه فقط ضریب اهمیت زیرمعیارهای موقعیت 
ــار موقعیت و  ــده اند. معی ــری به عنوان نمونه عرضه ش و قرارگی
ــامل چهار زیرمعیار شبکۀ اصلي، گذرها، گره ها و  قرارگیری بنا ش
داخل محله است که به صورت دودویي نسبت به یکدیگر ارزیابي 
شده و ضریب اهمیتشان مشخص شده است. )جدول »ت 4«(.

 برای سنجش ضریب اهمیت زیر معیارها دو معیار موثر دیگر، 
ــز از دو زیرمعیار محله ای و  ــي معیار نقش و معیار عملکرد نی یعن
ــان مي دهد که  ــتفاده کردیم. جدول »ت ۵« نش فرامحله ای اس
ــتر  ضریب اهمیت زیرمعیار محله ای )با 0/8333 ( به مراتب بیش
ــزان خدمت دهي دارای  ــت. معیار می از زیر معیار فرامحله ای اس
ــتقیم وارد فرآیند  ــت و در این مرحله به صورت مس زیرمعیار نیس
تحلیل مي شود. برای سنجش میزان پایداری نیز از سه زیرمعیار 
ــد  ــاختمان، نوع مصالح، و کیفیت بنا بهره گرفته ش طول عمرس
ــد که زیرمعیار  ــان مي ده ــدول »ت 6«(. جدول »ت 6« نش )ج
ــب اهمیت و زیرمعیار  ــترین ضری کیفیت با 7531 /0 دارای بیش
ــا 630 /0 دارای کم ترین ضریب اهمیت در تحلیل  نوع مصالح ب

اثر هستند.
ــب اهمیت معیارها و زیرمعیارها، اهمیت  پس از تعیین ضرای
ــمت ارجحیت  ظرفیت ها )گزینه ها( را تعیین کردیم. در این قس
ــد. اگر  ــبه ش هر یک از ظرفیت ها در ارتباط با زیرمعیارها محاس
ــزان خدمت دهي( خود  ــود )مانند می ــارْی دارای زیرمعیار نب معی

محله ايفرامحله ايزيرمعيار

0/۱6670/۸۳۳۳ضريب اهميت

کيفيتنوع مصالحطول عمر  زيرمعيار

0/۱۸400/06۳0/7۵۳۱ضریب اهمیت

پايداري

ميزان 
خدمت دهي

موقعيتعملکرد و نقش

ظرفيت ها
نوع کيفيت

مصالح
طول 
فرا محله ايعمر

محله اي
داخل 
کريدور هاگره  هامحله

شبکه هاي 
ارتباطي 

اصلي

زمین بایر0/120/04690/18420/01960/26570/06850/23580/13680/14280/0946
زمین با قابلیت استحصال0/03160/03250/16320/02760/18580/06850/21070/17800/18590/1121
زمین در حال استفاده0/05550/035380/09740/04670/14960/05220/11430/24970/33610/1515
آب و فاضالب0/15770/23610/14050/30890/11720/29430/10120/11760/130/0713
گاز0/15770/23610/08300/16330/03290/23050/030/03560/03790/0755
برق0/15770/11250/17270/16330/06730/18570/05490/04920/04750/0467
شبکة  معابر0/18520/04070/03240/08460/05270/04140/04720/08880/0860/1792
مخابرات0/۱۲۳۵0/24510/110/16950/0420/0320/19360/05930/02110/012
پارك و فضای سبز 0/۱0۵70/01430/0160/160/08630/02030/01170/08430/01270/2205

ت ۵. )راست باال( جدول ضریب 
اهمیت زیرمعیارهای معیار نقش 
و عملکرد 
ت 6. )چپ باال( جدول ضریب 
اهمیت زیرمعیارهای معیار 
پایداری

ت 7. )پایین( جدول ضریب 
اهمیت ظرفیت های موجود 
درمحلۀ کلکته چي
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معیار به قضاوت گذاشته مي شود. مبنای این قضاوت مقیاس نه 
ــت با این تفاوت که در مقایسۀ ظرفیت ها در  ــاعتي اس کمیتي س
ــاط با هر یک از زیرمعیارها به جای بحث اهمیت ظرفیت از  ارتب
واژۀ ظرفیت ارجح استفاده گردید. جدول »ت 7« ضریب اهمیت 
ــه به نتیجۀ  ــه کلکته چي را با توج ــود درمحل ــای موج ظرفیت ه

محاسبات صورت گرفته در مدل محاسباتي نشان مي دهد.
ــت معیار و زیرمعیارها و ضرایب  پس از تلفیق ضرایب اهمی
ــاز نهایي در هر یک از  ــبۀ امتی اهمیت )امتیاز( ظرفیت ها، محاس
ظرفیت ها انجام شد. برای این کار از اصل ترکیب سلسله مراتبي 
ــردار اولویت با در نظر گرفتن همه  ــاعتي22 که منجر به یک ب س
ــله مراتبي مي شود استفاده شد  قضاوتها در تمامي سطوح سلس

)جدول »ت ۸«(.

4ـ۲. بررسي ظرفيت ها در الگوي توسعۀ 
پايداري شهري

ــي شاخص های اصول و اهداف  با توجه به نتایج حاصل از بررس
توسعۀ محله ای بر اساس توسعۀ پایداری شهری امتیاز نهایي هر 
ــد. مطابق  ــخص ش یک از ظرفیت ها مطابق جدول »ت ۸« مش
ــاز )0/037( و فضای دایر  ــن بایر کم ترین امتی ــدول فوق زمی ج
بیشترین امتیاز )0/35( را دارا هستند. نتیجه مي گیریم که زمین 
ــهری وجود ندارد و یا خیلي کم  ــعۀ پایدار ش بایر در الگوی توس
است و در مقابل فضاهای دایر بیشترین کارایي را در زمینه های 
ــایر زیرساخت های  ــکوني و مختلط عهده دارند. همچنین س مس
ــان  ــانگر اهمیت یکس ــا برابر دارند که نش ــهری امتیاز تقریب ش

آنهاست.

4ـ3. مقايسۀ ظرفيت هاي موجود با الگوي 
توسعۀ پايدار شهري

ــک از ظرفیت ها )جدول »ت ۸«( در  ــۀ امتیاز نهایي هر ی مقایس
وضع موجود با الگوی توسعۀ پایدار شهری مشخص مي کند، که 
ــتعد استحصال مجدد  امتیاز نهایي ظرفیت زمین بایر و زمین مس
ــبت به الگوی توسعۀ پایدار شهری از میزان باالیي برخوردار  نس
ــرش کاربری جدید  ــت که بیانگر توان جمعیت پذیری و پذی اس
محله مطالعه شده است. همچنین امتیاز نهایي ظرفیت فضاهای 
دایر در وضع موجود محله به مراتب پایین تر از امتیاز نهایي همان 
ظرفیت در الگوی توسعۀ پایدار شهری است. پس فضاهای دایر 
ــعۀ  ــبت به الگوی توس محله دارای کارآیي به مراتب پایین تر نس
ــتفادۀ بهینه از  ــهری اند و لذا باید راهبردهایي برای اس پایدار ش
ــبکۀ  ــهری عمومَاً جز ش ــاخت های ش آنها در نظر گرفت. زیرس
ــۀ کلکته چي همگي  ــبز و باز در محل ــر و پارک و فضای س  معاب
ــمت  قس در  ــهری اند.  ش ــدار  پای ــعۀ  توس ــوی  الگ ــا  ب ــر   براب
ــک از ظرفیت ها  ــنهادی برای هر ی ــنهاد، راهبردهای پیش پیش
ــد تا همۀ ظرفیت ها برابر با الگوی توسعۀ پایدار   عرضه خواهد ش
 »9 »ت  ــودار  نم ــد.  گیرن ــرار  ق ــتفاده  اس ــورد  م ــهری   ش

پارك و فضاي سبز و بازمخابراتشبکۀ معابربرقگاز آب و فاضالبفضاي دايرزمين قابل استحصالزمين بايرظرفيت

0/0350/0470/350/220/150/150/250/150/25امتیاز نهایي

ت ۸. )باال( جدول امتیاز نهایي 
هر یک از ظرفیت ها توسعه 

محله ای بر اساس الگوی توسعه 
پایداری شهری

ت 9. )پایین( نمودار مقایسۀ 
ظرفیت های موجود در سطح 
محله با الگوی توسعه پایدار
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ــهری را  ــعه پایدار ش ــود محله با الگوی توس ــای موج ظرفیت ه
نمایش مي دهد.

4ـ4. بررسي ظرفيت ها از لحاظ استفاده در 
وضعيت موجود

نتایج نشان داد که ظرفیت های موجودمحلۀ کلکته چي به عنوان  
نمونه ای در بافت های تاریخي شهر تبریز، توان ایجاد بستر الزم 
ــه ای را دارد. اکنون از این ظرفیت ها  ــعۀ محل برای اقدامات توس

ــتفاده به عمل نمي آید و از این ثروت ملي و کم هزینه  حداکثر اس
برای توسعۀ شهرها در مقابل توسعۀ بیروني شهر، استفاده نمي شود 
ــیاری از موارد میزان استفاده از ظرفیت های سکونتي به  و در بس
ــازی )ظرفیت  مراتب کم تر از ظرفیت مجاز در معیارهای شهرس
بهینه( است. برای مقایسۀ بین ظرفیت ها و میزان استفاده از آنها 
ــاخص خدمت دهي به تعداد افراد، استفاده کردیم. در جدول  از ش
ــر توان ظرفیت برای خدمت دهي به افراد و تعداد  »ت 9« حداکث

استفاده کننده در وضعیت موجود مقایسه شده است.
ــای موجودمحلۀ کلکته چي به  ــان داد که ظرفیت ه نتایج نش
ــهر تبریز، توان ایجاد  ــوان  نمونه ای در بافت های تاریخي ش عن
ــعۀ محله ای را دارد. اکنون از این  ــتر الزم برای اقدامات توس بس
ــد و از این ثروت  ــل نمي آی ــتفاده به عم ــا حداکثر اس ظرفیت ه
ــهرها در مقابل توسعۀ بیروني  ــعۀ ش ملي و کم هزینه برای توس
ــیاری از موارد میزان استفاده  ــود و در بس ــهر، استفاده نمي ش ش
ــر از ظرفیت مجاز در  ــه مراتب کم ت ــکونتي ب از ظرفیت های س
ــت. برای مقایسۀ بین  ــازی )ظرفیت بهینه( اس معیارهای شهرس
ظرفیت ها و میزان استفاده از آنها از شاخص خدمت دهي به تعداد 

حداکثر توان ظرفيترديف
خدمت دهي

ميزان استفاده 
تفاوتاز وضع موجود

950051504350فضاها1

1350051508350آب و فاضالب2

1000051504850گاز3

1000051504850برق4

2150-30005150شبکة معابر5

1000051504850مخابرات6

5150-00پارك و فضای سبز7

پايداري
ميزان 

خدمت دهي

موقعيتعملکرد و نقش

ظرفيت ها
گذرهاگره هاداخل محلهفرامحله ايمحله ايطول عمرنوع مصالحکيفيت

شبکه هاي 
ارتباطي 

اصلي
زمین بایر0/120/04690/18420/01960/26570/06850/23580/13680/14280/0946

زمین مستعد0/03160/03250/16320/02760/18580/06850/21070/17800/18590/1121

دایر0/05550/035380/09740/04670/14960/05220/11430/24970/33610/1515

آب و فاضالب0/15770/23610/14050/30890/11720/29430/10120/11760/130/0713

گاز0/15770/23610/08300/16330/03290/23050/030/03560/03790/0755

برق0/15770/11250/17270/16330/06730/18570/05490/04920/04750/0467

شبکۀ معابر0/18520/04070/03240/08460/05270/04140/04720/08880/0860/1792

مخابرات0/12350/24510/110/16950/0420/0320/19360/05930/02110/012

پارک و فضای 0/10570/01430/0160/160/08630/02030/01170/08430/01270/2205
سبز 

ت 10. جدول مقایسۀ حداکثر 
توان ظرفیت ها و تعداد استفاده 
کنندگان در وضع موجود

ت ۱1. جدول ضریب اهمیت 
ظرفیت های موجود درمحلۀ 
کلکته چي
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ــدول »ت 9« حداکثر توان ظرفیت  ــتفاده کردیم. در ج افراد، اس
ــتفاده کننده در وضعیت  ــداد اس ــرای خدمت دهي به افراد و تع ب

موجود مقایسه شده است.

4ـ5. تحليل بارگذاري ظرفيت ها
مطابق جدول »ت ۱0« زمین بایر کم ترین امتیاز )0/12( و فضای 
ــترین امتیاز )0/316( را دارند. یعني زمین بایر و رهاشده  بایر بیش
ــعۀ پایدار شهری وجود ندارد و یا میزان آن بسیار  در الگوی توس
ــت و درمقابل فضاهای در حال استفاده بیشترین کارایي  کم اس
ــد و همچنین  ــکوني و مختلط عهده دارن ــه های مس را در زمین
ــهری در امتیاز تقریبًا برابر قرار گرفته اند  سایر زیرساخت های ش
ــان آنها در فرایند ظرفیت پذیری است.  که نشانگر اهمیت یکس
ــود این مولفه ها را در  ــن مي توان اهمیت وجود یا عدم وج بنابرای

محاسبۀ ظرفیت های توسعه ای وارد نمود.

مالحظۀ ارقام محاسبه شده در جدول »ت ۱۱« برای مقایسۀ 
امتیاز نهایي هر یک از ظرفیت ها در وضع موجود محله با الگوی 
ــخص مي کند که امتیاز نهایي ظرفیت  ــعۀ پایدار شهری مش توس
ــتعد نسبت به الگوی توسعۀ پایدار شهری  زمین بایر و زمین مس
از رقم باالیي برخوردار است. این امر بیانگر توان جمعیت پذیری 
و پذیرش کاربرد جدید برای محله است و همچنین امتیاز نهایي 
ظرفیت فضاهای دایر در وضع موجود در محله به مراتب پایین تر 
ــهری  ــعۀ پایدار ش ــاز نهایي همان ظرفیت در الگوی توس از امتی
ــه دارای کارآیي به  ــان مي دهد فضاهای دایر محل ــت که نش اس
ــعۀ پایدار شهری هستند و  ــبت به الگوی توس مراتب پایین تر نس
ــتفادۀ بهینه از آنها در نظر  ــب برای اس بي تردید باید راهبرد مناس
گرفته شود. زیرساخت های شهری عمومَاً جز شبکۀ معابر و پارک 
ــي برابر با الگوی  ــاز در محلۀ کلکته چي همگ ــبز و ب و فضای س

توسعۀ پایدار شهری هستند.

ف
حداکثر توان ظرفيتردي

خدمت دهي

ميزان 
استفاده از 
وضع موجود

تفاوت

950051504350فضاها)بایر و دایر(1

1350051508350آب وفاضالب2

1000051504850گاز3

1000051504850برق4

2150-30005150شبکه معابر5

1000051504850مخابرات6

5150-00پارک و فضای سبز7

ي 
ها

مل 
عا

يو
نار

 س
ي

ذار
رگ

با

تراکم خالص
)نفر در 
هکتار(

سرانۀ 
خدمات 

شهري          
)مترمربع(

کاربري مختلط
نسبت 

مسکوني 
به مختلط 

)درصد(

خدمات 
شهري

 )مترمربع(

600350/27الف(

500250/35ب(

400200/43ج(

ظرفيت
زيرساخت هافضاها

پارك و فضای سبزگازمخابراتشبکۀ معابربرقآب و فاضالبدر حال استفادهبا قابلیت استحصالزمین بایر

راهکارهاي 
پيشنهادي

حذف و ایجاد 
کاربری های جدید

حذف و ایجاد کاربری های 
ایجادحفظحفظتقویتحفظحفظتقویتجدید

ت ۱2. )راست( مقایسۀ 
حداکثر توان ظرفیت ها و تعداد 

استفاده کنندگان موجود
ت 13. )چپ( جدول سناریوهای 

مختلف بارگذاری در محلۀ 
کلکته چي با توجه به ظرفیت 

محاسبه شده

ت 14. جدول راهکارهای 
پیشنهادی برای توسعۀ 

ظرفیت های زیرساختي در محلۀ 
کلکته چي
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5. نتيجه گيري و عرضۀ سناريوي بهينه 

ــت آمده معلوم شد که ظرفیت های موجود  بر اساس نتایج به دس
ــعۀ محلۀ کلکته چي دارند  ــتر برای توس در محله توان ایجاد بس
ــل نمي آید و از آن  ــتفاده به عم ــا از این ظرفیت ها حداکثر اس ام
برای توسعۀ درون زای شهری استفاده نمي شود. میزان استفاده از 
ــعۀ  ظرفیت ها به مراتب کمتر از ظرفیت مجاز آنها در الگوی توس
ــت. جدول »ت ۱۲« این واقعیت را با مقایسۀ  ــهری اس پایدار ش
ــتفاده از آنها )شاخص خدمت دهي به  میان ظرفیت ها و میزان اس
ــان مي دهد. بر اساس نتایج به دست آمده  تعداد افراد( به خوبي نش
ــای موجود در  ــد که ظرفیت ه ــخص ش از بخش های قبلي مش
ــعه ای جدیدی را  ــتر های توس محلۀ کلکته چي قابلیت ایجاد بس

داراست.
جدول »ت ۱۱« نشان داد که از توان موجود در ظرفیت های 
ــتفادۀ مناسب نمي شود و ظرفیت ها  جمعیت پذیری این محله اس
ــدود 10000 نفر توان  ــي در ح ــت فعلي، یعن ــا دو برابر جمعی ت
ــرایط  ــبب ش ــي دارند. در بارگذاری ظرفیت ها، به س خدمت ده
ــناریوهای مختلفي  ــف اجتماعي و اقتصادی و کالبدی، س مختل
مي توان عرضه کرد که در نهایت از بین آنها سناریویي برگزیده 
ــرایط محله است. درجدول »ت ۱۲« سه  شود که متناسب با ش
سناریو بدین منظور تدوین و طراحي شده است که در آنها عوامل 
بارگذاری با متغیرهای گوناگوني محاسبه و برآورد شده اند. برای 
ــناریوی ب«  ــاوت ظرفیت فعلي، به صورت نمونه »س تعیین تف
ــم و در پارامترهای بارگذاری  ــرای بارگذاری انتخاب مي کنی را ب
ــم.23  حال با  ــری اعمال مي کنی ــدۀ جمعیت پذی و مدل بهینه ش
مشخص شدن تراکم ناخالص )220 نفر در هکتار( تعداد جمعیتي 
ــکونت داد را  ــن محله مي توان س ــناریوی ب« در ای ــه با »س ک
ــق حاصل ضرب تراکم ناخالص در  ــبه مي کنیم که از طری محاس

مساحت محله به دست مي آید: 
تراکم ناخالص: ۲۲0 نفر در هکتار 

مساحت محله: 38/27 هکتار
جمعیت: 8420 =220 * 38/27

بر اساس محاسبات در این مرحله مي توان نتیجه گرفت که 
ــای موجود، تا 8420 نفر  ــۀ کلکته چي با توجه به ظرفیت ه محل
ــبات انجام  را مي تواند در حوزۀ خدمت دهي اش بپذیرد. با محاس
ــه ای را مي توان تدوین و  ــده در این محله راهکارهای مداخل ش
اجرا کرد )جدول »ت ۱۳«( که با انجام سایر مطالعات اثرسنجي 
برای بارگذاری جمعیت آتي محله اجرا کرد. در پایان با توجه به 
ــبات صورت گرفته برای این محله، مي توان چنین نتیجه  محاس

گرفت که:
ــاخت ها(  ــتفاده از ظرفیت ها )مخصوصًا زیرس 1. میزان اس
هم اکنون در محله حدود نصف توان محاسباتي ظرفیت آن 

در سناریوهای محاسباتي است.
ــده برای  ــه معیارها و زیرمعیارهای انتخاب ش ــا توجه ب 2. ب
ــه در محلۀ  ــا، مي بینیم ک ــا و قابلیت ه ــنجش ظرفیت ه س
ــباتي، آب و فاضالب  ــي از بین ظرفیت های محاس کلکته چ
ــبز و فضای باز  ــارک و فضای س ــا و پ ــترین قابلیت ه بیش
عمومي شهری کم ترین قابلیت را برای تحقق امر توسعه و 

ظرفیت سازی دارند.
3. در قالب یک فرایند عملي مي توان ظرفیت ها را به صورت 
مجزا ارزیابي و محاسبه نمود و توان هر یک را برای پذیرش 

جمعیت مازاد بر وضع موجود مشخص کرد .
ــله مراتب ظرفیت ها بر اساس میزان امتیاز  4. با تعیین سلس
ــي هرکدام، راهبردهای گوناگوني برای تحقق هر یک  نهای
ــیدن به اهداف برنامه ریزی پایدار  از ظرفیت ها در جهت رس

محله طراحي و اعمال نمود .
ــعه پایدار  5. باتعیین نتیجه امتیاز ظرفیت ها در الگوی توس
ــۀ آن با امتیازات ظرفیت های موجود )در  ــهری و مقایس ش
محلۀ کلکته چي( معلوم گردیدکه ظرفیت های زیرساختي در 
این محله تا حدودی با الگوی توسعۀ پایدار شهری مطابقت 
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ــاخت شبکه های ارتباطي و پارک و  دارند. فقط در دو زیرس

فضای سبز نارسایي هایي دیده مي شود .
ــطح محله  ــه کردن جمعیت در س ــذاری با اضاف فرایندبارگ
ــتفاده از امکانات و ظرفیت های موجود  ــان مي دهد که با اس نش
ــطح محالت ــ بدون هزینه  ــتری را در س مي توان جمعیت بیش
ــاکن کرد تا بدین وسیله از رشد  ـ س ــات زیربنایيـ  کردن تاسیس
ــهرها جلوگیری شود همچنین نتایج حاصل  بي رویه و منفصل ش
از بارگذاری جمعیتي محله بیانگر این مطلب است که این محله 
ــا توجه به وجود امکانات و ظرفیت های موجود توانایي پذیرش  ب
ــون تنها قریب 5000  ــغ بر8500 نفر را دارد اما اکن جمعیتي بال
ــدول »ت 13«  ــتفاده مي کنند. ج ــر از ظرفیت های محله اس نف
ــنهادی برای توسعۀ ظرفیت های زیرساختي در  راهکارهای پیش
ــان مي دهد. این پژوهش  محلۀ کلکته چي را به صورت کالن نش
ــتفاده از داده های میداني نشان داد که به علل مختلف، در  با اس
محالت ما گرایش توسعه به سمت مناطق حاشیه ای شهرهاست 
ــتعد  ــای از بین رفتن اراضي مس ــن روند به به ــفانه ای که متأس
ــاني  ــدن ضریب خدمات رس ــاورزی در این مناطق، گران ش کش
ــهری، و رها شدن ظرفیت های درون شهری صورت پذیرفته  ش
و خواهد پذیرفت. با توجه به نتایج مطالعۀ محلۀ کلکته چي تبریز 
ــطوح ظرفیت پذیری  مي توان ادعا کرد که مي توان به ارتقای س
ــروزه در منابع مهم  ــت؛ نکته ای که ام ــهری بازگش محالت ش

توسعۀ شهری جهان نیز بر آن تاکید مي شود.

پيوست محاسبات  
ــتفاده  ــا از روابط زیر اس ــازگاری در قضاوت ه ــي س برای بررس

کرده ایم:

AW 1. محاسبۀ بردار

L 2. محاسبۀ

 CI 3. محاسبۀ شاخص سازگاری

 CR 4. محاسبۀ ضریب سازگاری

RI از جدول شاخص تصادفي بودن  )R.I( به دست مي آید.

ــا  ــر ی ــر CR کمت اگ
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