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Abstract
Indigenous urban development policies , three policies on urban development that can meet
the needs of many people, including population and housing overflow Capitation improve
municipal services and as long as there is capacity in the use of other urban development
policies , the imposition of additional costs environment. Despite Maragheh City internal
development capacities, regardless of physical barriers to growth continues to spread like that
is a waste of money and creates an unstable environment. Which requires informed guidance
and basic organization. Therefore, the present study is a percentage of up to Understanding
the Barriers to Physical Development of Maragheh City in coping with the Dispersion of the
City the city and the revitalization of the old and old city center to create sustainable urban
development, Necessitates the planning of the internal development of Maragheh city. The
method of this research is descriptive-analytical with a purposeful purpose. To evaluate the
indicators for determining the appropriate areas of urban development, The ANP model is
used in a GIS-integrated approach.The results show that : Factors affecting the development
of the inner city of Maragheh, the average of 85 Percent, building density, The average
occupancy level of 61 percent, gardens and green space destroyed during the 13 years
between 1995 to 2015, 1,859,273 square meters, equivalent to 185.92 hectares, Distribution
of 25/89 percent compatibility of applications fully compatible, 57.1 of residential buildings
with a lot of resistance dating Less, and 56.1 of residential buildings are of poor quality,
However, the overall per capita is equal to 27.88 square meters of roads per lane at a high
level, but the proportion required between the various functions there. Old and historical city
of Maragheh traditional context dominated by residential users and the streets are narrow and
winding stairs. The results obtained suggest that the city of Maragheh conditions and capacity
for endogenous development, the renovation of old buildings and the creation of highdensity, mixed use and residential - have better access to services.
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چکیده
سیاست توسعه درون زای شهری ،از سیاست های سه گانه توسعه شهری است که میتواندد پاسدگگوی بسدیاری از نیازهدای مدردم،
ازجمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقای سرانههای خدمات شهری باشد و مادامیکه در شهر ظرفیت الزم وجود دارد ،استفاده از
سایر سیاستهای توسعه شهری ،تحمیل هزینههای اضافه بر محیط است .شهر مراغه باوجود ظرفیتهای توسعه درونی ،بدون توجه به
موانع فیزیکی به رشد پراکندهوار خود ادامه می دهد که موجب اتالف هزینه ها و ناپایداری محیطی شده اسدت کده هددایت آگاهانده و
ساماندهی اساسی را می طلبد .ازاین رو پژوهش حاضر درصد است تا ضمن شناخت موانع توسعه فیزیکی شهر مراغه به منظور مقابله با
گسترش پراکندهوار شهر و احیاء بافت فرسوده و قدیمی مرکز شهر در جهت ایجاد توسعه پایدار شهری ،لزوم برنامهریزی توسعه درونی
شهر مراغه را بیان می کند .روش این پژوهش از نوع توصیفی  -تحلیلی باهدف کاربردی است .جهت ارزیابی شاخص هدا بدرای تعیدین
پهنههای مناسب توسعه شهری ،از مدل  ANPدر رویکرد تلفیقی با  GISاستفادهشده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد :شاخصهای
مؤثر در توسعه درونی شهر مراغه؛ شاخص متوسط تراکم ساختمانی 85درصد ،متوسط سطح اشغال کل شهر  61درصد ،باغات و فضای
سبز از بین رفته در فاصله سالهای  1373تا  1385در طول  13سال1859273 ،مترمربع معادل 185/92هکتار ،توزیع سازگاری کاربریها
کامالً سازگار  89/25درصد57/1 ،درصد بناهای مسکونی دارای قدمت زیاد و مقاومت کمتراند ،و  56/1درصد ساختمانهای مسکونی از
کیفیت پایین برخوردارند ،سرانه کلی معابر برابر  27/88مترمربع میباشد اگرچه سرانه کلی معبر در حد باالیی است ولی تناسب الزم بین
عملکردهای مگتلف وجود ندارد .بافت قدیمی و تاریگی شهر مراغه دارای بافت سنتی با تسلط کاربری مسکونی و کوچههای باریک و
پرپیچوخم میباشد .نتیجه بهدستآمده حاکی از آن است که شهر مراغه شرایط و ظرفیتهای الزم برای توسعه درونزای ،جهت نوسازی
بافت فرسوده و ایجاد ساختمانهای با تراکم باال و کاربری مگتلط مسکونی  -خدماتی و دسترسی بهتر را دارا است.
واژههای کلیدی :توسعه درونی ،مکان بهینه ،تحلیل شبکه ،شهر مراغهANP, GIS ،
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مقدمه و بیان مسئله
آنچه بر شار ایرانی گذشته و آن را به شهر امروزی تبدیل کرده است ،تحت هر عنوانی که مطرح گردد و بدا هدر
فلسفه ای که توجیه شود بر رشد ناموزون و خود به خودی شهر تأکید می کند (حبیبی .)241 :1383 ،رشد روزافدزون
شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت ،باعث ظهور ویژگیها و شرایط جدیدی در ساختار و عملکرد شهرها شده
است ( .)Achmad et al, 2015: 237شهرنشینی برنامدهریدزینشدده مسدالل عمددهای همچدون آلدودگی ،ترافیدک،
جنگلزدایی و تراکم مکانها را بوجود آورده ( )Deep &Saklani,2014: 179و منجر بده سداختوسدازهای بددون
برنامه ریزی و تغییرات زیاد در ساختارهای فضایی به ویژه توسعه فیزیکی شهر در مکان های نامسداعد طبیعدی گشدته
است (نظریان .)10:1381 ،در چنین شرایطی توسعه فیزیکی معموالً بدون توجه به پارامترهای طبیعی و بدوم شدناختی
اتفاق می افتد .تگریب باغها و زمینهای زراعدی بده نفدع سداختوسدازها ،دسدتانددازی بده حدریم رودخاندههدا و
ارزش های زیست محیطی ،توسعه درشیب های تند ،همجواریهای نامناسب در کاربری ها و ...ازجمله تبعات این نوع
توسعه های فیزیکی است (کرم و محمدی .)60 :1388 ،توسعه نامنظم شهری اثرات مگربی بر شهرها و محدیط هدای
اطراف آن ها می گذارد ،که ازجمله می توان به ناهمگونی چشم اندازهای طبیعی و از دست رفتن زمینهای کشداورزی
اشاره کرد ( .(Batisani and Yarnal, 2008: 2یکی از راهحلها برای از دست نرفتن کاربریهای مناسب ،مکانیابی
بهینه توسعه شهری است ( .)Zhao,2010: 246سیاست توسعه درونی یا دروندزای شدهری ،یکدی از سیاسدتهدای
سه گانه توسعه شهری است که در کنار دو سیاست توسعه شهری متصل یا پیوسته (ایجاد شهرک های متصل به شدهر
و در محدوده رسمی شهر) و سیاست توسعه شهری منفصل یا ناپیوسته (ایجاد شهرهای جدید بافاصله از شهر مادر)
مطرح می شود (آیینی .)48 :1388 ،در توسعه درون شهری ،بیشترین توجه معطوف به استفاده مدؤثرتر از زمدین هدایی
است که تحت پوشش توسعه شهری درآمده است .بگش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز مسکن در منطقه یدا شدهر
را میتوان از طریق پر کردن بافت موجود شهر ،افزایش متعادل تراکم ،نوسازی و بازسازی مناطق متروکه و فرسدوده
و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده ساخت (سازمان عمران و بهسدازی شدهری 1384،بده نقدل از
عباسزاده) .توسعه شهر مراغه با توجه به محصور شدن آن در بین کوههای سدهند ،بداغ هدا و زمدینهدای حاصدلگیز
کشاورزی ،رودخانه ،راه آهن ،اراضی نظامی و گسترش حاشیه نشینی در اطراف شهر با مشدکالتی مواجده اسدت کده
موجب آشفتگی کالبدی و بی سامانی فضایی در این شهر شده است .بنابراین ضروری است توسعه فیزیکی در شدهر
مراغه از الگوی منظمی پیروی کند تا توسعه فیزیکی و گسترش شهر موجب از بین بردن باغ ها و زمین های مناسدب
کشاورزی در قسمت شرقی شهر و بوجود آوردن مگاطرات محیطی در شمال شرقی شهر نشود .براین اساس اهداف
پژوهش حاضر در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری عبارتند از:
 -1شناسایی تنگناهای و محدودیتهای ناشی از عوامل طبیعی و انسانی در توسعه فیزیکی شهر مراغه - 2 .لزوم
برنامهریزی توسعه درونی شهر مراغه بهمنظور مقابله با توسعه پراکنده شهر و جلوگیری از پیامدهای منفی آن.
برای دستیابی به این اهداف مهم ،پژوهش حاضر به دنبال پاسگگویی به سؤاالت زیر است:
 - 1موانع توسعه افقی شهر مراغه کدامند؟
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ضرورت و علل توجه به رویکرد برنامهریزی توسعه درونی در شهر مراغه چیست؟

پیشینه تحقیق
برخی از تحقیقات که درزمینه توسعه درونی شهر صورت گرفته می توان به آن ها اشاره کرد :خدا بگشدی ()1383
در پژوهش خود معتقد است در مطالعات انجام شدده بدر روی کالبدد شدهر پایددار ،نظریده هدا و معیارهدای متعدددی
اراله شده است که عمدتاً به توسعه عمومی (توسعه درون شهری) و ممانعت از توسدعه افقدی بده سدمت حومدههدا و
خارج از شهر تأکید دارندد .حیددری ( )1389در پژوهشدی بدا عندوان «بافدتهدای فرسدوده شدهر بوشدهر و توسدعه
درون شهری» شهر بوشهر و بافتهای فرسوده آن را ازنظدر جایگداه و تدوان ایدن بافدتهدا در توسدعه درون شدهری
موردبررسی قرار داده است .احدنژاد ( )1392در پژوهش خود با استفاده از تغییدرات دو شداخص تدراکم و کداربری
اراضی به بررسی روند توسعه درونی در بگشی از بافت فرسوده شمالی مرکز شهر زنجان پرداخته اسدت و بده ایدن
نتیجه رسیده است که در این قسمت از شهر شاخص های توسعه درونی ،سازگاری هدای الزم را دارا اسدت ولدی بده
دلیل مشکالت موجود توسعه درونی رونددی تددریجی و آهسدته دارد .سدلیمانی و همکداران ( )1394در پژوهشدی
ظرفیت های توسعه درونی شهر سقز را با استفاده از روش های ضریب موران ،مدل هلددرن و آنتروپدیشدانون مدورد
تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شهر سقز دارای ظرفیت های قابل تدوجهی بدرای توسدعه از درون اسدت
به طوری که اراضی قهوه ای مساحتی حدود  545هکتار و بافت های فرسوده (مرکزی ،میانی و حاشیه ای) حددود 274
هکتار از محدوده شهر را به خود اختصاص داده اند .آروین و همکاران ( )1395در پژوهشی با استفاده از روش هدای
آمار فضایی (موران G ،Iعمومی ،موران محلی ،تحلیل لکه های داغ) بده سدنجش الگدوی پراکنددهرویدی و شناسدایی
حوزه های عمل توسعه درون زا در شهر اهواز پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که شهر اهدواز از دهده  1335تداکنون
تغییرات فضایی  -کالبدی وسیعی داشته است که منجر به شکلگیری الگدوی پراکنددهرویدی در شدهر شدده اسدت.
محمدی و محمدی ( )1396در پژوهشی با استفاده از مدل هلدرن به بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تأکیدد بدر
شاخص های توسعه درون زا پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد مقدار آنتروپی در شهر زنجدان برابدر  1/057اسدت کده
حکایت از رشد پراکنده و بی قواره شهر دارد ازاین رو تأمین مسکن در شهر زنجان در چارچوب توسعه درونی شدهر
امکانپذیر است.
هوال )1999( 1در کتاب خود گزارشی از اجرای برنامه هدای توسدعه دروندی در میشدیگان و شدیوه هدای مگتلدف
سرمایهگذاری خصوصی و دولتی را اراله کرده است .وستفال 2و همکاران ( )2005در پژوهش خود با عنوان بررسی
وضعیت منطقه کاالمت (واقع در شمال غربی هند) در جهت استفاده از زمین ها و امالک رهاشدده ی آن بده پدژوهش
پرداخته اند .شون )2010( 3در پژوهش خود به سیاست درونی شدن توسعه به عنوان رهیافتی برای تهیه مسکن بدرای
اقشار مگتلف جامعه اشاره کرده است .چنگ 4و همکاران ( )2011در پژوهشی با عندوان «روش یکپارچده بده منظدور
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بهبود برنامه ریزی توسعه مجدد اراضی قهوه ای در شهر شنزن چین» ابتدا اراضدی قهدوه ای را بدا اسدتفاده از مراحلدی
شناسایی کردند و سپس با استفاده از معیارهای اراضی قهوه ای را اولویت بندی کرده اند .لئو 1و همکداران ( )2014در
پژوهشی با عنوان «عوامدل بنیدادی شدکل گیدری اراضدی قهدوه ای در شدهرها و روسدتاهای چدین» اراضدی قهدوه ای
( )Brownfieldدر چین را با توجه با معیارهای مالکیت زمین ،انددازه سدایت ،توزیدع فضدایی ،ذینفعدان و  ...بده دو
قسمت اراضی قهوه ای شهری و اراضی قهوه ای روستایی تقسیم بندی کردند .به طورکلی ،پژوهشهدایی کده درزمینده
توسعه درونی انجام شده ،بسیار اندک و شاخصهای مورداستفاده در آنهدا محددود بدوده و در هرکددام از آنهدا بده
شاخصهای خاصی از توسعه درونی توجه شده است .با توجه به این کمبود ،پژوهش حاضر با شش شاخص مدؤثر
در توسعه درونی شهر شامل شاخص بهره وری زمین ،تگریب باغها و زمینهای کشداورزی ،سدازگاری کداربریهدا،
قدمت و کیفیت بنا و شاخص نفوذپذیری ،لزوم برنامه ریزی توسعه درونی شهر مراغه را با استفاده مدل تحلیل شبکه
 ANPمورد ارزیابی قرار داده است.

مبانی نظری
در مورد توسعه درونی ،چندین تعریف ارالهشده است .ازجمله این تعاریف می توان به مدوارد زیدر اشداره نمدود:
توسعه قطعده زمدینهدای خدالی و سداختمانهدای غیرقابدل اسدتفاده کده غالبداً در ندواحی توسدعهیافتده قدرار دارندد
) .(City Parish,Planning Commission, 2004استفاده اقتصادی از زمینهدای خدالی درون ندواحی توسدعهیافتده
شهری ) .(Greensboro Comprehensive Plan, 2000توسعه درونی توسعهای معموالً مسدکونی اسدت ،بدر روی
قطعه زمینی که در میان ساختمان ها باقی ماندده اسدت (سدیف الددینی .)230 :1378،سداختن بناهدای جدیدد بدر روی
زمددینهددای خددالی و یددا قطعددات اسددتفادهنشددده میددان واحدددهای همسددایگی و همچنددین ن دواحی تجدداری اسددت
).(Tarnay,2004
در رابطه با مفهوم «توسعه درونی شهر» تعاریف مگتلف ،امدا درعدین حدال یکسدویی ارالده شدده اسدت :سدازمان
حفاظت محیط زیست آمریکا توسعه دورنی شهر را آنتی تزی در مقابل رشد پراکنده شهر مطرح کدرده اسدت« .مرکدز
تحقیقات و توسعه شهری واشنگتن» توسعه درونی را فرایند توسعه شهری در اراضی خدالی و یدا بالاسدتفاده داخدل
نواحی موجود شهری می داند که قبالً ایجادشده اند و همچنین معتقد است بیشتر نواحی شهری چنین فضاهای خدالی
مهمی را در داخل محدوده شهری خود دارند (صارمی .)1392 ،بر همین اساس توسعه درونی بر بستر موجود شدهر
و با تکیه بر حضور ساکنان ،شهروندان و واحدهای همسایگی موجود صورت مدیپدذیرد .در توسدعه دروندی شدهر؛
به جای گسترش افقی و پراکنده ،به صورت عمودی و درونزا در داخل بافت موجود است .در این سیاست بافت های
قدیمی ،فرسوده و ناکارآمد شهری احیا ،بهسازی و نوسازی می گردند ،اراضی بایر و رهاشده شهری کاربری یافتده و
بازندگی روزمره شهروندان پیوند می خورند .درمجموع رشد شدهر از درون بده عندوان وسدیله ای بدرای تحقدق رشدد
هوشمند شهر و رسیدن به شکلی پایدار از کالبد شهر ،در نقطه مقابل حومههای گسترده و پراکنده مدورد تأکیدد قدرار
میگیرد (پریزادی.)94 :1391،
Liu

1
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شکل  :1-توسعه درونی شهر و لزوم پر کردن بافتهای خالی داخل شهر (مأخذ :پریزادى)4 :1391 ،

توسعه درون زا به توسعه جدید در مناطق اولویت دار سرمایه گذاری و در زمینهای خالی و متروکه درون ندواحی
ساخته شده جوامع موجود و درجایی که زیرساخت ها در آن مکان موجود هسدتند ،اشداره دارد .درعدین حدال ،تأکیدد
توسعه درونزا بر احیا و توسعه مجدد قطعات زمین در اینگونه نواحی است ( .)Kinietz, 2001: 4ازاینرو ،توسعه
درونی در بافت های شهری موجود شامل بافت های فرسوده شدهری و اراضدی قهدوه ای عملدی مدی شدود (عبددی و
همکاران( )3 :1391 ،شکل .)2طبق تعریف گروه کابرنت اراضی قهوه ای عبارت اند از سایت هایی که از کاربری قبلی
خود و یا سایت های مجاور متأثر شده ،متروکه و بدون استفاده هستند و ممکن است دارای مشکالت آلودگی آشکار
و یا بالقوه باشند ،به طوری عمده در نواحی شهری قرارگرفته اند و نیازمند مداخله برای بازگرداندن آن ها بده کداربری
سودمند هستند (.)Oliver and et al, 2000
بافتهای تاریگی مرکز شهر
بافتهای فرسوده

بافتهای قدیمی فاقد ارزش تاریگی
بافتهای حاشیهای

توسعه درونی شهر

کاربریهای ناسازگار
اراضی قهوهای
اراضی بایر
شکل  :2 -حوزه های عمل توسعه درونی شهر (مأخذ :سلیمانی و همکاران)128 :1394 ،

روش تحقیق
روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی با هدف کاربردی است .آمار و اطالعات موردنیاز پژوهش از شهرداری مراغه،
شرکت مهندسین مشاور نقش محیط مجری طرح جامع شهر مراغه و آمارنامه های مرکز آمار ایدران گدردآوری شدده
است .قلمرو پژوهش شهر مراغه می باشد .برای ارزیابی لزوم برنامهریدزی توسدعه دروندی شدهر مراغده ابتددا مواندع
موجود جهت توسعه فیزیکی شهر مراغه مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت .سدپس جهدت تجزیده وتحلیدل اطالعدات از
مدل ANPو سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده گردید .باتوجه به اینکده شداخص هدای مدورد پدژوهش از اهمیدت
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یکسانی در تعیین پهنههای مناسب جهت توسعه دورنی شهر مراغه برخدوردار نبودندد از نظدرات کارشناسدان خبدره
جهت تعیین اهمیت نسبی شاخصها بهره گرفته شد .ضریب اهمیت هر یک از شاخصهای مورد استفاده در تحقیق
با استفاده از روش ANPدر نرمافزار  Super Decisionsمحاسبه شد .در نهایت با تلفیق الیهها در نرمافدزار Arc Gis

پهنه های مناسب جهت توسعه درونی شهر مراغه تعیین شد .در این پژوهش جهت تحلیدل داده هدا از ندرم افزارهدای
 Arc GIS ,ANP ,Spss ,Excelاستفادهشده است.
معرفی متغیرها و شاخصها
اولین مرحله مهم در سنجش میزان درونی شدن توسعه در هر شهر این است که تعدادی شاخص کده نمایدانگدر
وضع موجود شهر از توسعه یافتگی درونی است ،تهیه گردد .باید شاخص هایی را طراحی کرد که با انددازه گیدری آن
شاخص ها بتوان میزان توسعه درونی هر شهر را با توجه بده اسدتانداردهای مربدو سدنجید (احددنژاد و همکداران،
 .)103 :1392دبیرخانه کمیته معاونین مالی واداری کالنشدهرها ،مهدم تدرین شداخص هدای توسدعه درون شدهرها را،
بهره وری زمین شهری ،تراکم جمعیتی خالص و ناخالص در هر هکتار زمین شهری ،روند تگریب باغدات و اراضدی
کشاورزی و غیر کشاورزی حاشیه شهر ،سازگاری و ناسدازگاری کداربریهدا ،کیفیدت و قددمت ابنیده ،نفوذپدذیری،
اجتماعی  -اقتصادی ،زیست محیطی و تعداد تشکل های مردمی معرفی کرده است (دبیرخانده کمیتده معداونین مدالی
واداری کالنشهرها .)5-3 :1392 ،شاخص هایی که در این تحقیق بررسی شدده اندد شدامل شداخص بهدره وری زمدین
(محاسبه تراکم جمعیتی خالص و تراکم جمعیتدی ناخدالص) ،تگریدب بداغهدا و زمدینهدای کشداورزی ،سدازگاری
کاربریها ،قدمت و کیفیت بنا و شاخص نفوذپذیری میباشد .که در طول تحقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
محدوده و قلمرو پژوهش
شهر مراغه یکی از قدیمیترین شهرهای ایدران اسدت و در اسدتان آذربایجدان شدرقی قدرار دارد .ایدن شدهر در
 37درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  46درجه و  16دقیقه طول شرقی واقع شده است و ارتفداع آن از سدطح دریدا
 1390متر است .شهر مراغه به وسعت تقریبی  2647هکتار در امتداد رودخانه صوفی چای و در دامندههدای جندوبی
کوه سهند واقع شده است .جمعیت شهر طبق سرشماری سال  ،1390معادل  162275نفر بدوده اسدت .ایدن شدهر بده
لحاظ ساختاری تقریباً شطرنجی است و بافت قدیم آن تقریباً ارگانیک است .هم اکنون شهر مراغه دارای  26محلده و
 7ناحیه است (مهندسان مشاور نقش محیط .)1390،شکل ( )3موقعیت جغرافیایی شهر مراغه نشان دادهشده است.
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شکل  :3 -موقعیت جغرافیایی شهر مراغه استان و شهرستان (نگارندگان)

موانع توسعه فیزیکی شهر مراغه
موانع رشد فیزیکی شهر مراغه در چهار جهت عبارتاند از:
 -1شمال و شمال شرقی :رشته قره داغ که یال پیش آمده و کشیده ای از توده سهند است با امتدداد نسدبی شدمال
به جنوب در شمال شرقی شهر به ارتفاع  2000تا  2100متر در شمال شرقی و شرق شهر مراغده قدرار دارد .ارتفداع
متوسط شهر مراغه حدود  1485متر از سطح دریاست .بگش عمده ای از شهر در طبقه ارتفاعی  1440تدا  1580متدر
گسترده شده است به طوری که  820هکتار از محدوده شهر معادل  31درصد از کل این محدوده در این طبقه ارتفاعی
قرارگرفته است .با افزایش ارتفاع شهر و نزدیک شدن به دامنههای مرتفع و پرشدیب از مسداحت شدهر کاسدته شدده
بطوریکه حدود  14هکتار از محددوده شدهر در ارتفاعدات بداالتر از  1700متدر قرارگرفتده اسدت .سداخت وسداز در
ارتفاعات شدمال و شدمال شدرقی عدالوه بدر تحمیدل هزیندههدای اضدافه بدر شدهر موجدب دسدتانددازی و رواج
ساخت وسازهای شهری بدون برنامه و مطالعات مبنایی در ارتبا با ناپایداری صورت میگیرد که بدا اصدول توسدعه
پایدار شهرها مغایر است.
 -2جنوب :راه آهن مراغه یکی موانع توسعه فیزیکی شهر در قسمت جنوبی می باشد که به صورت سدی سرتاسر
جنوب شهر مراغه قرارگرفته است و مانع ایجاد تأسیسات زیربنایی و رشد شدهر در قسدمت جندوبی راه آهدن شدده
است.
 -3غرب :رودخانه صوفی چای از ابتدای شکل گیری شهر مراغه به صورت سدی جهت گسترش فیزیکدی شدهر
در قسمتهای غربی بوده است.
 -4شرق :باغهای شهر مراغه یکی از عناصر هویت بگش شهر بده شدمار مدیآیدد بطوریکده ایدن شدهر بدا بداغ
شهرهایش تعریف می شود در داخل محدوده قانونی شهر تغییر کداربری از بداغ هدا بده مسدکونی بده طدور قدانونی و
غیرقانونی انجام می گیرد این روند تگریب باغ ها باوجود وسعت زیاد اراضی بایر مناسب توسعه در داخدل محددوده
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شهر انجام می گیرد .با احداث شهرکهای جدید در اطراف شهر مراغه در فاصله سالهای  75تدا  1385تدداوم روندد
افزایش تقاضای مسکن درنتیجه مهاجرت های روستایی موجب گردید ساخت وساز در اراضدی کشداورزی و باغدات
ادامه یابد (طرح جامع شهر مراغه .)1386 ،شکل شماره ( 4و )5موانع توسعه فیزیکی شهر مراغه را در چهدار جهدت
نشان میدهد.

شکل :4-شیب ،مانع توسعه فیزیکی در شمال شرق

شکل :5-موانع توسعه فیزیکی در شرق ،غرب و جنوب

(مأخذ :نگارندگان)

توسعه پایدار شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجدزای تشدکیل دهندده شدهر توجده شدود .در شدهرهای
امروزی کمتر از نظامی برنامهریزی شده تبعیت شده ،لذا برخی قابلیتها ازجمله زمینهدای قابدل بازیافدت شدهری و
خصوصاً زمین های خالی و بالاستفاده درون شهری ،بهخوبی شناسایی نمی گردند که با شناسایی این زمینهدای درون
محدوده شهر ،ضمن جلوگیری از گسترش افقدی و بدی برنامده ،مدی تدوان از مزایدای توسدعه دروندی اسدتفاده نمدود
(فگر احمد .)1386 :بر این اساس وجود موانع در چهار جهت شهر مراغه ،لزوم توجه و برنامه ریزی جهدت توسدعه
درونی شهر را ضروری میسازد.
یافتههای پژوهش
تعیین وزن مؤلفهها با استفاده از مدل تحلیل شبکهای در نرمافزار Super Decisions

فرایند تحلیل شبکه ای( )ANPهر موضوع و مسئله ای را به مثابه"شبکه"ای از هدف ،معیارها و زیرمعیارها کده بدا
یکدیگر در خوشه هایی جمع شدهاند ،در نظر می گیرد .این روش قادر است همبستگیها و بازخوردهای موجود بین
عناصر مؤثر در یک تصمیمگیری را الگوسازی کرده ،تمامی تأثیرات درونی اجزای مؤثر در تصمیمگیری را منظدور و
وارد محاسبات کند .رکن اصلی در تعیین ضرایب اهمیت معیارها و مؤلفه ها در درون یک یا چند مداتریس دودویدی
(و در یک بازهی امتیازدهی یک تا  )9است .وزن گذاری معیارهای اصلی و زیر معیارها مؤثر در توسعه درونی شدهر
مراغه با استفاده ازنظر کارشناسان خبره در نرمافزار  Super Decisionsبهصورت خوشهای مورد تحلیدل قرارگرفدت
(شکل.)6
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شکل  :6-نمودار خوشهای شاخص های مؤثر در توسعه درونی شهر مراغه

در تحقیق حاضر  6شاخص برای ارزیابی لزوم برنامه ریزی توسعه دروندی شدهر مراغده مورداسدتفاده قرارگرفتده
است .هرکدام از شاخص های اصلی به زیر معیارهایی تقسیم شدند .برخی از معیارهدا از اهمیدت زیدادی نسدبت بده
دیگر معیارها برخوردارند و نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی توسعه درونی شهر مراغه دارند .بدا توجده بده اینکده
نقش و اهمیت هر یک از شاخص ها و مقایسه زوجی بین آن ها و تدأثیر معیارهدا و زیدر معیارهدا بدر روی یکددیگر
به صورت تحلیل شبکه ای با مدل  ANPامکانپذیر است میتوان ازاینروش به عنوان روش مناسبی جهت مدلسدازی
برنامه ریزی توسعه درونی شهرها استفاده کرد .بر مبنای این روش هر یک از زیر معیارهای در شاخص های اصلی بر
اساس اهمیتی که دارد ،طبقهبندی میشوند(شکل.)7

شکل  : 7 -وزن گذاری زیر معیارهای هر شاخص اصلی در )(ANP
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شکل  :8-وزن شاخصهای اص لی حاصل از تحلیل شبکه عناصر در )(ANP

معیارها و زیر معیارهای مؤثر در برنامه ریزی توسعه درونی شهر مراغه با بهره گیری از مددل  ANPکده بده عندوان
جدیدترین روش های وزن گذاری به داده های جغرافیایی هستند ،وزنگذاری شدند .وزن نهایی هر یک از شاخص ها
اصلی نشان دهنده فراهم بودن زمینه جهت برنامه ریزی توسعه دروندی در شدهر مراغده مدی باشدد .وزنهدا هریدک از
معیارها با زیر معیارهای مؤثر در توسعه درونی حاصدل از تحلیدل مددل  ANPدر سیسدتم اطالعدات جغرافیدایی در
الیههای مربوطه اعمال شد .درنهایت نقشه پیشنهادی توسعه درونی شهر مراغه استگراج گردید.
شاخص بهرهوری زمین
موضوع تراکم جمعیتی در طرح های شهرسازی و نیل بده تدراکم هدای جمعیتدی پیشدنهادی ،اساسداً دارای بعددی
برنامهریزانه است .ازجمله مسالل مهم درزمینه برنامه ریزی شهری ،ضرورت برنامهریزی بهینده بدرای اسدکان سدرریز
جمعیت شهری با کمترین هزینه و ارتقا بهدرهوری زمدین شدهری اسدت .بدر ایدن اسداس اجدرای سیاسدت توسدعه
درون شهری در شهر مراغه که با توسعه پراکنده خود موجب از بین بردن باغات و تحمیل هزینههای زیاد زیرساختی
به دولت و مردم شده ضروری است .در این راستا برخی از شاخصهای مؤثر در توسدعه درونشدهری موردبررسدی
قرار می گیرد .شاخص بهرهوری زمین شامل زیرمعیارهای تراکم جمعیتی خالص و ناخالص ،تراکم ساختمانی ،تعدداد
طبقات و سطح اشغال شده زمین میباشد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
تراکم جمعیتی
جمعیت شهر مراغه بر اساس حوزه بلوک های آماری سرشدماری عمدومی نفدوس و مسدکن سدال  1390معدادل
 162275نفر می باشد .مساحت شهر در داخل محدوده محاسباتی  2597/7هکتار می باشدد .متوسدط تدراکم ناخدالص
جمعیتی کل شهر در وضع موجود  57نفر در هکتار است .توزیع تراکم ناخالص جمعیتی بین نواحی نشان مدی دهدد
که باالترین تراکم جمعیت در ناحیه  3با  156نفر در هکتار و کمترین آن در ناحیه  5با  13نفر در هکتار می باشد .در
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بین محالت باالترین تراکم جمعیتی متعلق به محله  2از ناحیه سه با  172نفر در هکتار می باشد .کمترین میزان تراکم
جمعیت در محله  3از ناحیه پنج ( 0/5نفر در هکتار) می باشد .در این محله بده لحداظ وسدعت اراضدی بدایر تدراکم
جمعیت بسیار پایین میباشد (شکل  9و  )10تراکم ناخالص جمعیتی و تراکم خالص جمعیتی را نشان میدهد.

شکل :9-نقشه تراکم ناخالص جمعیت

شکل :10-نقشه تراکم خالص جمعیت

(مأخذ :نگارندگان با اقتباس از داده¬های طرح جامع شهر مراغه)

بافت قدیمی شهر درواقع هسته مرکزی و حصار تاریگی شهر را دربرمی گیرد .این بافت به لحاظ قدمت به صدورت
ارگانیدک و بده دلیددل فرسدودگی کالبددی ،عدددم برخدورداری مناسدب از دسترسددی سدواره ،تأسیسدات ،خدددمات و
زیرساخت های شهری آسیب پذیر است .بافت تاریگی و قدیمی شدهر مراغده دارای معدابر و کوچده هدای باریدک و
پیچ درپیچ با طول زیاد که از هندسه خاصی تبعیت نکرده است .درمجموع در این بافت با توجه به نیازهای آن زمدان
سلسله مراتبی از معابر شکل گرفته بود .به طوری که معابر فرعی و کم اهمیت با طول و عرض کمتر به معابر عریضتر
و با طول بیشتر متصل می شد که از ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخورداراست .افزایش تراکم ساختمانی
در شهر یکی دیگر از پتانسیل های توسعه درونی می باشد .در وضدع موجدود متوسدط تدراکم سداختمانی  85درصدد
می باشد .بگشهایی از شهر دارای تراکم ساختمانی پایینتر از این میزان است لدذا قابلیدت افدزایش تدراکم در آنهدا
وجود دارد .بافت قدیمی شهر مراغه عال رغم تراکم ساختمانی باال از تراکم جمعیتی کمی برخوردار است( .شکل11
و )12پراکنش تراکم ساختمانی دریافت قدیمی و محالت شهر را نشان میدهد.

شکل :11-نقشه تراکم ساختمانی در یافت قدیم

شکل :12-نقشه پراکنش تراکم ساختمانی در محالت

(مأخذ :نگارندگان با اقتباس از داده¬های طرح جامع شهر مراغه)
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هدف از مطالعه تراکم ساختمانی در وضع موجود شناسایی پتانسیل های توسعه ،افزایش ارتفاع و تعیدین ظرفیدت
نهایی جمعیت پذیری هر یک از نواحی و محالت می باشد .آگاهی از تراکم ساختمانی موجود در برنامده ریدزی هدا و
تگصیص فضا از اهمیت زیادی برخوردار است .عوامل کمی مؤثر در تعیدین تدراکمهدای سداختمانی عبدارت اندد از:
ضریب سطح اشغال بنا و تعداد طبقات ساختمان است.

بررسی تعداد طبقات ساختمان در شهر مراغه نشان می دهد .از مجموع  33111قطعه مسکونی  0/70درصدد یدک
طبقه احداث گردیده اند 27/7 .درصد دوطبقه 1/4 ،درصد سهطبقه 0/4 ،درصد چهدار طبقده 0/2 ،درصدد پدنج طبقده
و 0/04درصد واحدها 6طبقه و باالتر احداث گردیده اند .در سال های اخیر گرایش به احداث مجتمعهدای کاشدانه ای
بلندمرتبه افزایش یافته است .به طوریکه حدود  16قطعه مجتمع مسکونی بین  17-6طبقه وجود دارد .متوسدط طبقده
در کل شهر مراغه  1/2طبقه میباشد.
برای تعیین سطح اشغال بنا سطوح ساخته شدده ،مسداحت زیربندا ،مسداحت کداربری مسدکونی موردنیداز اسدت.
مساحت مسکونی کل شهر  596هکتار می باشد .سطوح ساخته شده مسدکونی درمجمدوع  356/4هکتدار اسدت .کدل
زیربنای شهر 488/3هکتار می باشد .از کل 33111قطعه مسکونی  46/4درصد از قطعات دارای سطح اشدغال 80 -60
درصد است7/8 .درصد کمتر از  40درصد و 7/5درصد بین  100-80درصد سطح اشدغال دارندد .در سدطح ندواحی
باالترین سطح اشغال ( 100-80درصد) مربدو بده ندواحی سده و چهدار اسدت .در ایدن ندواحی حددود 25درصدد
ساختمان ها با سطح اشغال100-80درصد احداث گردیده اند .متوسط سطح اشدغال کدل شدهر  61درصدد مدی باشدد.
باالترین درصد سطح اشغال در ناحیه سه با  66درصد و کمترین آن در ناحیه پنج بدا  58درصدد مدی باشدد .بدر ایدن
اساس برنامه ریزی جهت افزایش تراکم جمعیت در بافت مرکزی از طریق سداماندهی و بهسدازی بافدت فرسدوده و
امکان نوسازی و بازسازی درحد بلوکهای شهری امکانپذیر است( .شکل  13و  )14پراکنش تعداد طبقات و سدطح
اشغال ساختمانی در محالت شهر را نشان میدهد.

شکل :13 -پراکنش تعداد طبقات ساختمانی در محالت

شکل  :14-پراکنش سطح اشغال ساختمانی در محالت

(مأخذ :نگارندگان با اقتباس از داده¬های طرح جامع شهر مراغه)
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شاخص روند تخریب باغات و اراضی کشاورزی
در سال  1385مساحت محدوده شهر نسبت به سال  1373میزان  %2/1افزایش یافته اسدت ،درحدالیکده مسداحت
باغات و فضای سبز  %40و مساحت پارک ملی  %5/5کاهش پیدداکرده اسدت .مجموعداً مدی تدوان گفدت در فاصدله
سالهای  1373تا  1385میزان  1852544مترمربع از باغات و فضاهای سبز و پدارک ملدی مراغده تگریدب و از بدین
رفته است .در وضع موجود باغات پیرامون شهر مورد هجوم سازندگان مسکن قرارگرفته و به شدت در حال تگریب
می باشند .حفظ و جلوگیری از تگریب باغات و توقف صدور مجوز احداث بنا در باغات توسط مدیریت شدهری و
نظارت و کنترل مستمر برساخت و سازهای غیرقانونی انجام گرفته در باغات موجود با اسدتفاده از ابزارهدای قدانونی
مؤثر و کارا از اولویت ها و اهدافی است که لزوم برنامده ریدزی توسدعه دروندی را در شدهر مراغده ضدروری نمدوده
است(شکل  15و .)16

شکل :15-باغات و فضای سبز موجود تا سال1373

شکل :16-باغات و فضای سبز تخریبشده 1385-1373

(مأخذ :نگارندگان)

شاخص سازگاری و ناسازگاری کاربریها
کاربریهای اراضی همجوار شهری ،اثرات خارجی بر روی یکدیگر دارند .این تأثیرات میتواند مثبدت یدا منفدی
باشد .اثرات مثبت به افزایش کارآیی به میزانی منجر شده که کاربریهای اراضی همجوار به توسدعه پایددار و شدیوه
بهتر زندگی منجر می شود ،درحالی که اثرات منفی به کاهش کارایی منجر شده ،کاهش ارزش کداربری اراضدی را بده
دنبال خواهد داشت که به ایجاد ناسازگاری میان کاربری های مگتلف خواهد انجامیدد .هرچده از میدزان ناسدازگاری
کاربرهای همجوار در محدوده شهر کاسته شود ،این به مفهوم حرکت در مسیر توسعه یدافتگی شدهر از درون اسدت.
توزیع آماری سازگاری یا ناسازگاری کاربریهای شهر مراغه نشان می دهد ،که  89/25درصد کاربریهای شهر کدامالً
با همدیگر سازگار هستند .بیشترین تعداد کاربریهای ناسازگار در ناحیه  3در دو محله 1و 3و همچمین در ناحیده 7
در دو محله 1و 2مشاهده می شود .نقشه کاربریهای شهری مراغه حاکی از آن است میدزان سدازگاری کداربریهدای
شهری ازلحاظ سازگاری کاربری های همجدوار در شدهر از سدازگاری بداالیی برخدوردار اسدت .سدازگاری مناسدب
کاربریهای شهر مراغه زمینه را جهت برنامهریزی توسعه درونی فراهم نموده است (شکل.)17
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شکل  :17-نقشه سازگاری کاربریهای همجوار (مأخذ :نگارندگان)

شاخص کیفیت و قدمت ابنیه
یکی از شاخص های برنامهریزی توسعه درونی ،بررسی وضعیت ساختمان ها عمر بناست .هر چه عمر سداختمان
بیشتر باشد ،با توجه به افزایش فرسودگی و نیز استفاده از مصالح کم دوام درگذشته ،مقاومدت سداختمان هدا کداهش
می یابد .از بین  33111ساختمان مسکونی شهر مراغه  18/5درصد آنها عمر  1تا  5سال دارند 24/4 .درصد  6تدا 15
سال 43 ،درصد قدمت  16تا  30سال و  14/1درصد آن ها بیش از  30سال قدمت دارند .تقریباً  57/1درصدد بناهدای
مسکونی از قدمت زیاد و مقاومت کمتری برخوردار می باشند کده زمینده را بدرای نوسدازی و ایجداد سداختمانهدای
درشتدانه جهت افزایش تراکم جمعیت در بافت مرکزی فراهم نموده است.
شاخص دیگر در توسعه درونی بررسی کیفیت بناها می باشد .کیفیت ابنیده شدهر مراغده در چهدار گدروه نوسداز،
قابلاستفاده ،مرمتی و تگریبی طبقهبندی گردیدهاند .در شهر مراغه حدود  18/6درصد واحدهای مسکونی نوساز25/3 ،
درصد قابل نگهداری و  43/2درصد تعمیری و  12/9درصد تگریبی هستند .بررسی کیفیت ابنیه در سطح شهر مراغه
نشان میدهد که بهطورکلی  56/1درصد ساختمانهای مسکونی دو دامنه تگریبی و تعمیری قرار دارند که نشاندهنده
فراهم بودن زمینه جهت نوسازی و ایجاد ساختمانهای با تراکم باال و دسترسی بهتر میباشد (شکل  18و.)19

شکل :18-نقشه پراکنش قدمت ساختمانها در محالت

شکل  :19-نقشه پراکنش کیفیت ابنیه در محالت

(مأخذ :نگارندگان با اقتباس از داده¬های طرح جامع شهر مراغه)
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شاخص نفوذپذیری
تئوری رشد هوشمند یک تئوری حمل ونقل و برنامه ریزی شهری اسدت کده روی رشدد در داخدل شدهر تمرکدز
میکند و در مقابل پراکندگی ،روی فشردهسازی شهر تأکید دارد و طرفدار کاربریهای فشرده ،حمدلونقدل محدور و
دوستدار پیاده روی و دوچرخه سواری است .بر این اساس ریزدانه ،میان دانه و درشت دانه بدودن بافدت شدهری ،بدر
کارآمدی شبکه ارتباطی تأثیرمیگذارد .ازاین رو هرچه دانه بندی بافت شهری درشت تر باشد ،درصد گدره ترافیکدی و
تعداد بن بست ها کمتر می شود و کارآمدی شبکه ارتباطی بیشتر خواهد بود .شبکه معابر شهر مراغه در بافت مرکدزی
فاقد هرگونه انتظام و به صورت ارگانیک با کوچههای طوالنی و پیچ وخم است این ویژگدی عمددتاً در درون حصدار
تاریگی شهر موجب مشکالت و تنگناهای ترافیکی گردیده است (شدکل .)20یکدی از اهدداف عمدده برنامده ریدزی
توسعه درونی شهرها ،ساماندهی فضایی  -کالبدی و ایجاد انسجام در استگوان بنددی شدهر بده صدورت یکپارچده بدا
روابط عملکردی مناسب میباشد .بر این اساس در شهر مراغه برای ایجداد یکپدارچگی و عملکدرد مناسدب شدبکه
ارتباطی جهت روانتر شدن ترافیک در بافت مرکزی میبایستی به ایجاد یا تعریض چند معبر اقدام نمود.

شکل  :20-نقشه شبکه معابر (مأخذ :نگارندگان با اقتباس از داده¬های طرح جامع شهر مراغه)

تغییر کاربری جهت ایجاد یا تعریض شبکه معابر
از ویژگیهای توسعه درونی و پایدار شهری ،افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی ،هدایت توسدعه کالبددی شدهر
به صورتی متراکم و در مسیرهای خطو سریع حملونقل همگدانی ،روی آوردن بده الگدوی دهکدده شدهری بدرای
محلههای مسکونی و جلوگیری از خزش توسعه به حومه میباشد .بگش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز مسکن در
منطقه یا شهر را میتوان از طریق پر کردن بافت موجود شهر ،افزایش متعدادل تدراکم ،نوسدازی و بازسدازی منداطق
متروکه و فرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده ساخت .شهر مراغه دارای  27/88مترمربدع
سرانه معابر میباشد بیشترین سرانه معابر در بافت های جدید شهر مراغه قرار دارد .شهر مراغده در بافدت قددیمی و
تاریگی خود دارای بافت سنتی با تسلط کاربری مسکونی به کاربری غیرمسکونی ،کوچه های باریدک و پدرپیچ وخدم
می باشد .برای روانتر شدن ترافیک و پویایی بگش مرکزی معیارها و زیر معیارهدای مدؤثر در توسدعه دروندی شدهر
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مراغه بااستفاده از مدل  ANPمورد تحلیل قرار گرفت .تلفیق الیهها براسداس امتیدازات حاصدل از تحلیدل  ANPدر
سیستم اطالعات جغرافیایی نشان می دهد که میبایستی  2هکتار از بافتهای مسکونی بگش مرکزی بده نفدع شدبکه
معابر تغییر کاربری داده شود .در این راستا میبایست دو نوع تغییر کاربری در سطح کالن و سطح خرد انجام گیرد.
تغییر کاربری در سطح کالن (ایجاد و تعریض معابر)
الف)  -ایجاد معابر

شهر مراغه در بافت قدیمی و تاریگی خود دارای بافت سنتی با کوچه های باریک و پرپیچ وخم می باشدد پویدای
بگش مرکزی مستلزم ایجاد دو معبر میباشد؛ اولی :از میدان فلسطین جندوبی تدا میددان امدام حسدین ،کده بدا تغییدر
کاربری مسکونی در بافتی قدیمی با خیابانهای تنگ و باریک به نفع شبکه معابر همراه است .احدداث ایدن خیابدان
موجب کاهش ترافیک و روان تر شدن شبکه حمل ونقل در قسمت مرکزی شهر می گدردد .و دومدی :احدداث راسدته
خیابان از خیابان شهرداری اسماعیلی تا خیابان شهید قددوسی؛ گرههای ترافیکی مرکز شدهر بدا احدداث ایدن راسدته
خیابان از انتهای خیابان شهرداری اسماعیلی تا خیابان شهید قددوسی تا حد زیادی کاهش مییابد .این معبر میتواندد
بار ترافیکی مرکز شهر را از طریق خیابان شهرداری اسماعیلی به خیابان شهید قددوسی که دسترسی باالیی به شدبکه
معابر حاشیه شهر دارد منتقل کند.
ب) -تعریض معابر

در توسعه درونی شهرها ،به جای گسترش افقی ،شهر به صورت عمودی گسدترش مدی یابدد بافدتهدای قددیمی،
فرسوده و ناکارآمد شهری ،احیاء ،بهسازی و نوسازی می شود .اراضی بایر و رهاشده شهری بکدار گرفتده مدی شدود.
کاربری های نامناسب و نامتناسب بازندگی امروزی شهری نظیر زندان ها ،پادگان هدای نظدامی ،کارخانده هدا و صدنایع
مزاحم درون شهر اصالح میشود .سطح معابر و شبکههای دسترسی ،سطح فضای سبز و درنهایت تمامی عناصدری
که در شهر وجود دارد به استانداردهای شهرسازی نزدیک می شود .برای احیای سیاست های توسعه درونی در شدهر
مراغه به تغییر کاربری های مسکونی به نفع فضای سبز ،ساختمان های دانه درشدت جهدت افدزایش تدراکم در بگدش
مرکزی و بویژه افزایش سطح شبکه ارتباطی که یکی از نشانه های پویایی بافت مرکزی شدهر مدی باشدد نیداز اسدت.
تعریض برخی از معابر که در برنامهریزی توسعه درونی شهر مراغه میتواند مؤثر باشد موارد زیر است.
خیابان کارگر که مابین خیابان های خیابان امام و میدان استاندارد؛  -2خیابان چهل پا کده مدابین خیابدان قددس و
خیابان امام؛  -3راسته خیابانی که خیابان مابین آیت اهلل کاشانی و خیابان اوحدی؛  -4راسته خیابانی که خیابان مدابین
آیت اهلل کاشانی و خیابان استاد عباسی؛  -5خیابان میر حبیب مدابین میددان امدام حسدین تدا خواجده نصدیر جندوبی؛
 -6راسته خیابان شهیدان مصیبی تا انقالب شمالی؛  -7راسته خیابان شهیدان مصیبی تدا انقدالب شدمالی بده خیابدان
شهیدان ماهری؛  -8راسته خیابانی که از خیابان قدس تا راسته خیابان شهید حق نظدری تدا خیابدان شدهید قددوسدی
متصل شده؛ -9از بلوار پرکار تا خیابان پانزده خرداد؛  -10خیابان شهید مدنی از راسته خیابدان بدین بلدوار پرکدار تدا
خیابان پانزده خرداد متصل شده به خیابان شهید صدوقی( .شکل  )21نقشه پیشدنهادی ایجداد یدا تعدریض معدابر در
بافتهای مرکزی که دارای کوچههای باریک و پرپیچوخم است را نشان میدهد.
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شکل  : 21-نقشه پیشنهادی ایجاد یا تعریض معابر در بافتهای مرکزی (مأخذ :نگارندگان)

تغییرات خرد
تغییرات کاربری اراضی ،تغییراتی که در مقیاس کوچک با افزایش تراکم جمعیت با تجمیدع بافدتهدای فرسدوده
ریزدانه و ساخت ساختمانهای دانه درشت و چندطبقه در محله  2و  3از ناحیه یک ،محله 2و  3از ناحیده دو ،محلده
 1از ناحیه  ،3محله  3از ناحیه چهار و محله  1و  2از ناحیه هفت صورت گیدرد تدا بدا تغییدر کداربری مسدکونی بده
کاربری مگتلط مسکونی  -خدماتی بافت مرکزی احیای و از حالت رکود و فرسودگی رهایی یابد.
نتیجهگیری
در چند دهه اخیر رشدد سدریع و گسدترش افقدی شدهرها در تمدامی کشدورهای جهدان ،اعدم از توسدعه یافتده و
درحال توسعه ،منجر به مشکالت جدی در شهرها شده است .در سطح جهانی بدرای رفدع ایدن مشدکالت الگوهدای
گوناگونی برای توسعه شهرها پیشنهاد شد در این میان طرح مباحث مربو به توسعه پایدار شهری مشگص کرد که
الگوی پراکندهرویی شهری پیامدهای منفی بسیاری را درپی داشته است .ایدن امدر باعدث شدده تدا برنامده ریدزان در
راستای کاهش آثار منفی الگوی پراکندهرویی بر الگوهای پایدارتر تأکید کنند .به منظور نیدل بده ایدن هددف رویکدرد
رشد هوشمند و توسعه درونی به عنوان راهکاری برای تحقق این اصول مورد تأکید سیاسدتگدذاران و برنامدهریدزان
شهری بوده که در چارچوب آن بافتهای فرسوده شهری و اراضی بدایر و ناکارآمدد(قهوه ای) بده عندوان زمیندههدا و
فرصت های تحقق توسعه درونی شناخته شده اند .توسعه فیزیکی شهر مراغه در چند دهه اخیر با توجده بده محصدور
شدن آن در بین کوههای سهند ،باغها و زمینهای حاصلگیز کشاورزی حکایت از توسعه فیزیکی نداموزون ،پراکندده
و بدون توجه الزم به معیارهای شهرسازی دارد .براین اساس پژوهش حاضر بدا اسدتفاده از مددل  ANPدر رویکدرد
تلفیقی با  ،GISبا هدف شناخت موانع توسعه فیزیکی شهر مراغه به منظور مقابله با گسترش پراکندهوار شهر و لدزوم
برنامهریزی توسعه درونی در این شهر انجام گرفته است .در راستای دستیابی ایدن هددف ،پدژوهش حاضدر در پدی
پاسگگویی به دو سؤال می باشد .پاسخ به سؤال اول نشان می دهد که موانع توسعه افقدی شدهر مراغده ،در شدمال و
شمال شرقی ارتفاعات کوه های سهند ،در شرق باغ های و زمین های حاصلگیز کشاورزی ،در غرب رودخانه صدوفی
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چای ،در جنوب راه آهن ،در جنوب غربی اراضی نظامی و در جنوب شرقی گسترش سدکونتگاههدای حاشدیهنشدینی
می باشند .مواجهه با موانع و مشکالت توسعه افقی در این شهر ،توجه بده رویکدرد برنامده ریدزی توسدعه دروندی را
ضروری ساخته است .پاسخ به سؤال دوم پژوهش با بررسی شاخصهای مدؤثر در توسدعه دروندی شدهر مراغده بده
ترتیب نشان می دهد که؛ شاخص اول :متوسط تراکم ساختمانی  85درصد و متوسط سطح اشغال کل شهر  61درصد
است زمینه برنامه ریزی جهت افزایش تراکم جمعیت در بافت مرکزی فراهم است .شاخص دوم :در فاصله سال های
 1373تا  1385در طول  13سال 1859273 ،مترمربع معادل  185/92هکتار از باغات ،فضای سبز و پدارک ملدی شدهر
مراغه در اثر ساخت وسازهای شهری از بین رفته است .شاخص سوم :توزیع آمداری سدازگاری کداربری هدای شدهر
مراغه نشان می دهد ،که  89/25درصد کداربری هدای شدهر کدامالً بدا همددیگر سدازگار هسدتند .سدازگاری مناسدب
کاربریهای همجوار شهر مراغه زمینه را جهت برنامهریزی توسعه درونی فراهم نموده است .شاخص چهارم :تقریبداً
 57/1درصد بناهای مسکونی از قدمت زیاد و مقاومت کمتری برخوردارند و  56/1درصد ساختمان های مسدکونی از
کیفیت پایین و در دو دامنه تگریبی و تعمیری قرار دارند نشان دهنده فدراهم بدودن زمینده جهدت نوسدازی و ایجداد
ساختمان های با تراکم باال و دسترسی بهتر می باشد .شاخص پنجم :سرانه کلی معابر برابر  27/88مترمربدع مدی باشدد
اگرچه سرانه کلی معبر در حد باالیی است ولی تناسب الزم بین عملکردهدای مگتلدف وجدود نددارد ایدن موضدوع
بیانگر خالی بودن بگشهایی از شهر و توسعه نامناسب آن میباشد .شهر مراغده در بافدت قددیمی و تداریگی خدود
دارای بافت سنتی با تسلط کاربری مسکونی به کاربری غیرمسکونی ،کوچه های باریک و پدرپیچ وخدم مدی باشدد کده
زمینه را برای برنامه ریزی توسعه درونی جهت روان تر شدن ترافیک و پویایی بگش مرکزی شهر مهیدا کدرده اسدت.
نتایج حاصل از تحلیل  ANPکه توسط کارشناسان خبره وزن دهی شده نشان می دهد ،که سمت بهینه توسعه فیزیکی
شهر مراغه نوک پیکان را به سمت بافت های قدیمی و توسعه مرکز شهر گرفته اسدت .کده بدا دو سیاسدت یکدی در
سطح کالن(ایجاد 2معبر و تعریض  10معبر) و دیگری در سطح خرد(تغییر کاربری ها مسکونی بده کداربری مگدتلط
مسکونی -خدماتی) قابلاجراست.
پیشنهادات
در راستای یافته های پژوهش اجرای پیشنهادات زیر می تواند در بکارگیری الگوی توسعه درونی شدهر مراغده تدا
حصول به پایداری شهری مؤثر واقع گردند.
 جلوگیری از تغییر کاربری و پیوستن باغهای درجه یک و زمینهای کشاورزی اطراف به بدنه اصلی شهر؛
 حمایت از بهسازی و نوسازی تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری توسط بگش غیردولتی؛
 تالش در جهت ایجاد هویت شهری ،ساماندهی فضایی  -کالبدی ،بهسازی شبکه معابر و دسترسیها؛
 آگاهی دادن به شهروندان با اجرای پروژههای نمایشی و جذاب نمودن راهبرد توسعه درونی برای ساکنان؛
 به کارگیری قوانین سگتگیرانه در راستای توسعه افقی شهر مراغه در اراضی کشداورزی پیرامدون و حمایدت از
سیاست های توسعه شهری برمبنای الگوهای شهر فشرده ،شدهر پایددار و رشدد هوشدمند از مهدم تدرین راهکارهدای
پیشنهادی در این حوزه میباشد.
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