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چکﯿده 
1

یکیازروشﻫﺎيحلمشکلرشدبیرویۀشهﺮﻫﺎ،بﺮنﺎمۀانتقﺎلحقتوسعۀ TDRاست.دراینپژوﻫﺶ،مناﺎقق
مختلفشهﺮشﯿﺮازکهبﺎچﺎلﺶگستﺮشنﺎموزونوتخﺮیبگساتﺮدةباﺎ ﻫاﺎوﻓضاﺎﻫﺎيسا زمواﺟاهاسات،در
چﺎرچوبمفهومانتقﺎلحقتوسعهمطﺎلعهشدهاست.روشپژوﻫﺶدراینمطﺎلعه،توصﯿفی-تحلﯿلیاستکاهدر
آنعواملمؤثﺮبﺮتحققرویکﺮدانتقﺎلحقتوسعهبهمنظورحفظاراضیبﺎارزشکشﺎورزيوتﺎریخیشاهﺮشاﯿﺮاز
شنﺎسﺎییوﻫﻤچنﯿننواحیمنﺎسببﺮاياﺟﺮاياینپﺮوژهدرشهﺮبﺎتوﺟهبهشﺎخصاهﻫاﺎيرویکاﺮدانتقاﺎلحاق
توسعهتعﯿﯿنشدند.حجمنﻤونهبﺮاياولویتبنديوارزیاﺎبیمعﯿﺎرﻫاﺎباﺎروشگلولاهبﺮﻓایتعﯿاﯿنوتعاداد15
پﺮسشنﺎمهبهوسﯿلۀکﺎرشنﺎسﺎنبﺮنﺎمهریزيشهﺮيآشنﺎبﺎبﺎﻓتشهﺮشاﯿﺮازتکﻤﯿالشاد.درتحلﯿالدادهﻫاﺎ،از
روشﻫﺎيتوصﯿفیومقﺎیسهايوبﺮايمکﺎنیﺎبینواحیمنﺎسباینرویکﺮدنﯿزازمدلتحلﯿلسلسلهمﺮات یﻓﺎزي
ن
استفﺎدهشد.نتﺎیجاینتحقﯿق،پهنهبندينواحیمستعدتوسعهدرشهﺮشﯿﺮازاسات.ایانمهامازباﺮﻫمنهاﺎد 
ودانهبندي،مﯿزاننزدیکیپهنهﻫﺎباهشا کۀشاﺮیﺎنی

نقشهﻫﺎيشﺎخصﻫﺎيتعدادق قﺎت،متوسطاندازةقطعﺎت
درﺟۀ1ودرﺟۀ2شهﺮي،مﯿزاننزدیکیبهنواحیخدمﺎتشهﺮيومﺮاکزتجﺎري،روندگاﺮایﺶساﺎختوساﺎزﻫﺎ
بهوسﯿلۀتوسعهدﻫندگﺎندرپهنهﻫﺎيمختلفشهﺮي،روندگﺮایﺶسکونتمﺮدمدرپهناهﻫاﺎيمختلافشاهﺮي،
بﺮرسیقﺮحﻫﺎيبﺎالدستوسﯿﺎستﻫﺎيکالنتوسعهانجﺎمشدهاست.ﻫﻤچنﯿنضوابطمﺮت طباﺎشاﺎخصﻫاﺎي
پﯿﺶگفتهبهمنظورتحققپﺮوژهﻫﺎيانتقﺎلحقتوسعهدرشهﺮشﯿﺮازنﯿزارائهشدهاسات.ازﺟﻤلاۀایانضاوابط
میتوانبهارائۀتﺮاکمتشویقیدرصورتتجﻤﯿعقطعﺎتریزدانهبﺎﻓتﻓﺮسوده،بﺎزنگﺮيمنطقهبناديمحادودیت
ق قﺎتدرنواحیمﯿﺎنی،گستﺮشارائۀخدمﺎتبهصورتمحلیونﺎحﯿهايدرپهنهﻫاﺎيﺟناوبیوشاﺮقیوایجاﺎد
نواحیخدمﺎتیومﺮاکزﺟﺎذبﺟﻤعﯿتدرپهنۀشﺮقیشهﺮاشﺎرهکﺮد.

واژهﻫﺎيکلﯿدي:انتقﺎلحقتوسعه،پهنۀمستعدتوسعه،شهﺮشﯿﺮاز،نواحیارسﺎل،نواحیدریﺎﻓت .
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مقدمه 
روبهرو وبا
بررسی تحوالتجهانیدرعصر حاضربیانگرآن استکهشهروشهرنشینیباتغییراتکمیوکیفیزیادی 
گونهپیچیدهشدنمسائل ومشکالتآندرابعادمختلفپیامدهایمنفیرانیز

سرعتبهجلو درحالحرکتاست.ا 
ین
یکند،امادرمراحلبعدییاتحتکنترل
درپیداشتهاست.گسترششهر،درمراحلآغازینازساختاولیۀآنتبعیتم 
یرویه وناموزون
درحالتوسعه ،با رشد ب 
یگیرد یا مانند اغلب شهرهای بزرگ کشورهای  
ازبرنامهریزی قرار م 

نظم ناشی 
ینههای سنگینی برای تأمین وگسترش خدمات و
میبلعد وهز 
خود قلمروهای کشاورزی وروستایی پیرامون رادرخود  
یطزیست اروپا ،گستردگی شهری تهدیدی جدی برای
یکند .بنا به گزارش آژانس مح 
تأسیسات زیربنایی شهر تحمیل م 
یطهایروستاییوطبیعتاست(.)Foran, 2009دراینزمان،توسعۀفیزیکیناموزونشهرها،یکیازمسائلمهم
مح 
درکاربریزمیناست.اینتوسعهدرواقعادامۀگسترششهردراطرافآناست؛زیرادراطرافشهرهایبزرگ،مناطقی
یگذرانند( .)Shakoei, 2014
یهایروستاییبهشهریرام 
بهرهبردار 
وجودداردکههموارهدورۀانتقال 
باتوجهبهمسائلومشکالتیکهدراثررشدشهرهایبزرگایجادشدهبود،لزومتدوینواعمالمقرراتوضوابط
نظارت،کنترلوهدایترشدشهریدرتمامدنیااحساسشد.جنبشباغشهرراکهازسال1898درانگلستانبرپاشد،
بهشمارآورد.درآنزمان ،رشد نامتناسب
عرصههای طبیعی وروستایی  
برنامهریزی فضایی با تأکید بر  
ینهساز  
یتوان زم 
م
برنامهریزیبرایهدایترشدوگسترششهرهاو
اقتصادیشهرهایبزرگکانوناصلیانتقادبودواینجنبشخواستار 
آنهاشد( .)Saidi, 2009
عرصههایروستاییپیرامون 
حفظ 
مینهای اطراف اهمیتباالیی داشته
بهسوی ز 
در ایران نیزمسئلۀتصرف فضای پیرامون شهرها وگسترش شهر 
است .قانون حفظ اراضی زارعی و باغها (مصوب  1374/03/31و اصالحیۀ آن در  )1385/08/01ناظر بر حفاظت از
آنهادرخارج ازمحدودۀشهرها است.قانونتعیین وحفاظت ازاراضی
اراضیکشاورزی وجلوگیری ازتغییر کاربری  
حریمشهرها(مصوب  )1386وهمچنینقانون جلوگیری ازخردشدن اراضیکشاورزی (مصوب  1385مجمعتشخیص
آنها برای حفاظتاز
ثربخشبودن  

ینحال ،رعایت این قوانین وا
مصلحتنظام)نیزمجموعۀقوانینحاکمهستند.باا 
یرویۀشهرباشکوشبهۀجدیهمراهاست.اینوضعیتدرحالی
منابعتولیدکشاورزیپیرامونشهرهاوکنترلرشدب 
یتوانسراغگرفتکهبامسائلومشکالتناشیازتوسعهوگسترش
استکهکمترشهریازشهرهایکشورمانرام 
بهمنظور حفاظت از اراضی
بهگریبان نباشند (ندایی طوسی و همکاران .)1399 ،از جمله روشهایی که  
ست 
فضایی د 
کهدرادامهبهبرخیازتحقیقاتصورتگرفتهدر

باارزشتاریخیوطبیعیارائهشدهاست،رویکردانتقالتوسعهاست 
اینزمینهاشارهشدهاست .
بهجنبههای

هایمتعددیمیتوانیافتکههرکدام 


وروشکارآن،پژوهش
دررابطهبارویکردانتقالحقتوسعه 
مختلف این رویکرد بازارمحور پرداختهاند .با توجه به تفاوتهای موجود در سیاستهای حفاظت از اراضی کشورهای
مختلف،نتایجتحقیقاتمیتواندبسیارمتفاوتباشد.چن وهمکاران()2020اجرای رویکرد انتقالحقتوسعهرابررسی

یتوان بههزینۀ زیاد،
اندهندۀکاهشتقاضاپسازچهار سالاستکهازعواملآنم 
کردند.یافتههای این پژوهشنش 

توسعهدهندگان
ینههایثانویهبرای 
دهندگانوبهوجودآمدنگز 

عدماطمینانوکاهشسود،انتظاراتبرآوردهنشدۀ 
توسعه
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بهمنظور حفاظتازاراضی
انتقالحقتوسعهبهعنوانرویکردی مناسب 

اشارهکرد .هووهمکاران()2020ازرویکرد 
ینهها نام
طبیعی ،ایجاد تعادلبین توسعهوحفاظتازاراضی ورعایت منافععمومی وخصوصی درعین کاهشهز 
موجوددربرنامهریزی کاربری زمین تلفیق و

میبرند.گازلوهمکاران( )2020رویکرد انتقالحقتوسعه را باادبیات 

مدلیبرایارزیابیتراکمدربرنامهارائهکردند.شیوتانگ()2020درپژوهشخود،سهمدلرویکردانتقالحقتوسعه
یهگذاری در بازار و خود سازمانیافته نسبت به
را بررسی کردند .نتایج نشان میدهد مدل تحت رهبری دولت ،سرما 
وعادالنهتراست .

سیستمتملکسنتیزمین،پایدارتر
یدهدتبدیلخریدوفروشزمینبهیکبازار،چندانبهحفاظتاز
یافتههایپژوهششائووهمکاران()2020نشانم 

حفظبرنامههای انتقال حق

اراضی کمکنکرده است؛ بنابراین یک مکانیسم قوی برای کنترلوتعادلسهامدارانبرای 
توسعۀ موردنیاز است.لیوسان()2021درپژوهشی مزایای استفادهازرویکرد انتقالحقتوسعه رابررسیکردند.
یکه منافع
ینفعان انتقال حق توسعه بودهاند؛ درحال 
بزرگترین ذ 
توسعهدهندگان اراضی  ،
یافتهها بیانگر آن است که  

.براساسیافتههایپژوهشلینکوسوهمکاران()2019اغلب،

مصرفکنندگانعمدتاًتحتتأثیرمنفیقرارگرفتهاست

یروندکهدارایاراضیوسیعوفروشمحصوالتکشاورزیبیشترهستند
بهسمترویکردانتقالحقتوسعهم 
شهرهایی 
.بهگفتۀشهابوهمکاران()2018هزینۀمعامالت،بین13
یابرایحفاظتازاراضیحساسمنابعمالیمشخصیدارند 
بهعنوانیک عاملبازدارندهبرای خریداران این
یتواند  
یشود کهم 
تا 21درصدازکلهزینۀ انتقالتوسعهراشاملم 
کهدولتهای

حقوقتوسعهعملکندوازاستقبالآنبکاهد.شیهانوهمکاران()2018درپژوهشخودپیشنهادکردند
ازصدماتبهوجودآمدهدراثرباالآمدنسط 

درآمدحاصلازانتقالحقتوسعهراصرفجبرانخسارتهایناشی

محلی
رساندنخسارتهاکنند .


حداقل

منظوربه
آبومقابلهبااینپدیده 
به
گونهای استکهشهربرخالف
به 
کالنشهرشیراز نیز ازاین امرمستثنانیست و دردورۀ معاصر ،محورتوسعۀ شیراز  

ینرو،
بهبعدبهطورخطی بهسمتشمالغرب(محورباغات)توسعهیافته است.ازا 

طرحهای مصوبدهۀ  1360
ایدۀ  
وروندپرشتابتخریبباغهاوفضای

یهای متعددوپیچیدۀ شهرهایخطیازیکسو 
مدیریت شهریشیراز بادشوار 
روشهایمتفاوتی
سبزوبحرانهایجدیناشیازآن،ازسویدیگرروبهروکردهاست(کالییوملکافضلی .)1397،

ینهایکشاورزیمدنظرقرارگرفتهاستکهیکیازاین
رویۀشهرهاودرپیآنازبینرفتنزم 

برایحلمشکلرشدب 
ی
روشهایمرسوموجدید،روشموسومبهبرنامۀانتقالحقتوسعهاست.اینبرنامهباهدفحفظاراضیباارزش و

ذخیرۀآنبرایتوسعۀآتیشهر،تالشدرجهتتبیینمفهومحقوقمرتبطبرتوسعهوانتقالآنازیکناحیهبهسایر
ارزشهایتوسعهپایدارهستند.نواحیموردنظر برایاینبرنامهعمدتاً مناطقمتراکمیا
نواحیمستعدداردکهواجد 
یترینمراحل
گرفتهاند.ازاصل 
ساختوسازقرار 

یتهای
مناطقباارزشیهستندکهدرجریانتوسعۀشهرباهجومزیادفعال 
اینرویکرد،شناساییمناطقارسالودریافتحقتوسعهاست کهکارآمدیاینرویکردبستگیبهانجامصحی این
مرحلهدارد( .)Nelson, Pruetz, & Woodruff, 2013
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مطالعهمیکندوبااستفادهازاصول

اینپژوهشمناطقمختلفشهرشیرازرادرچارچوبمفهومانتقالحقتوسعه
بهعنوان
یابیوپهنهبندیمناطقرا 

اینرویکردمناطقدریافتومناطقارسالراشناساییمیکند.همچنیننقشۀ 
مکان

خروجیپژوهشارائهمیدهد .


م ﺎنینظﺮي 
تعﺮیفانتقﺎلحقتوسعه 

انتقالحقتوسعه ،یک مکانیسم مدیریت اراضی برای جداسازی حقوقتوسعۀ بالقوهازسایرحقوقمالکیت است .هستۀ
یکند
اصلی انتقال حق توسعه ،تفکیک حقوق توسعه و مالکیت است که توزیع مجدد حقوق توسعه را امکانپذیر م 
یتهاهمراه
ینهااصوالً بایکسریحقوقومسئول 
( .)Liang, Yuan, Tan, & Chen, 2020مالکیتخصوصیزم 
یستگاههای

ینهامعموالًشاملحقتفکیکوحقتوسعۀآناست.درمواردیمانندتوسعهدرز
است.مجموعۀحقوقزم 
چشماندازها و
یستمحیطیخاص،حفاظتازمناطقتاریخیو 
ینهایکشاورزییامنابعز 
حیاطوحش،حفاظتاززم 
یتوانددرتضادبا
ینهاییباسختیخاکباالاینحقوقم 
دامنههایباشیبتندوزم 
همچنینپیشگیریازتوسعهدر 
دیگراهدافاجتماعیقرارگیرد( .)Shih, Chiang, & Chang, 2019
اینرویکرد،ابزاریتکمیلیبرایتشویقتوسعۀداوطلبانهودلخواهدرمکانهاییاستکهساکنانآنبهحفظو

هاییکهمالکانآنخواهانرشدوتوسعۀبیشترومالکیتحوزۀوسیعتری


هاتمایلدارندیامکان

نگهداریآنمکان
هایخصوصیبهمنظورمیلبهاهداف

هستند(.)Hoseini khah & Varesi, 2019تعیینوتنظیمقوانینکاربریزم 
ین
منطقهبندی 1است که
حکومتهای محلی ،قوانین  

دولتهایمحلیاست.ابزاراولیۀ
اجتماعیذکرشده،عموماً دردست 
یکند ( Serra, Dowall,
هرکدامازپارسلهای زمین مشخصوتراکمآنرانیز تعیین م 

یهای مجازرابرای 
کاربر 

برنامهریزی حفاظتونگهداری
یکهای سنتی  
.)Motta, & Donovan, 2015; Walls & McConnell, 2007تکن 
بهوجودآمدهاست،فقطدرهمانملک
کهبامنطقهبندی سایت  

یکنند کهپتانسیل توسعۀ یک سایت 
ینها فرضم 
زم 
قابلاستفادهاست(Heselov-Dolin, 1979؛عطاییوهمکاران .)1398،

منطقهبندی اراضی ترکیب شود،سیستمانتقالحقتوسعهاست.اینرویکردبهمالکاناجازه
یتواند با 
ابزاری کهم 
یتواندازآنملکبهمکاندیگریمنتقل
یدهدحقتوسعۀملکخودراازخودآنزمینجداکنند.سپساینحقوقم 
م
یشودکهبهمعنایحفظحقارتفاقییا یکتعهد
شود.پسازانتقالحقتوسعه،مالکدرتوسعۀزمینخودمحدودم 
توسعهدهندگان
برایمحدودیتتوسعهاست.فردیکهاینحقتوسعهبهملکاومنتقلشدهاست(کهمعموالًاینافراد 
یکند
شدهدرمنطقهبندیملکاستفادهم 

امالکهستند)،ازآنبرایتوسعۀزمینخودباتراکمبیشترازحدمجازتع 
یین
(.)Clarke, 2018; Walls & McConnell, 2007درنتیجهاینرویکرد،مشکلاصلیرویکردهایسنتیحفاظت،
قابلقبول رابرایحفاظتاز
یدارد.ازاینطریقیکرویکرد 
یعنیمنافعاقتصادیصاحبانامالکراازسرراهخودبرم 
یکند( .)E. R. Linkous, 2017
ینهایباارزشارائهم 
زم 
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شنﺎسﺎیینواحیارسﺎلودریﺎﻓت 
یتوانند
یشوند.براساسهدفبرنامه،نواحیارسالم 
برنامههایانتقالحقتوسعهمعموالًباشناسایینواحیارسالآغازم 

ینهایی
یطهایشاخصتاریخییازم 
یستمحیطی،عناصرومح 
یطهایحساسز 
اراضیکشاورزی،جنگلی،دیگرمح 
ینهاییاست
شدهاند.درواقع،منطقۀارسالشاملزم 
باشندکهدرحریممناطقتجاریوصنعتیدرمقیاسبزرگواقع 
گفتهشدهدشوارنیست( ;Nelson et al., 2013
یژگیهای 
کهبایدحفظشوند.درنتیجهشناساییایننواحیباتوجهبهو 

 .)Triedman, Caldwell, Sangree, & McCauley, 2014
برنامههایانتقالحقتوسعه براساسمناطقارسالبسیارگوناگوناست که
گفتهشده،اهداف 
باتوجهبهمطالب 
انسانساختوطبیعیتقسیمکرد :
آنهارابهدودستۀحفاظتازمناطق 
یتوان 
بهطورکلیم 

ارزشها اجتماعی و هویتی دارند یا دارای بناهای باارزش
انسانساخت :این نواحی مانند عناصر تاریخی فرهنگی  

معماریهستند.حفاظتازایننواحیبهمنظورحفظهویتجامعهبسیاربااهمیتاست.ازطرفدیگر،جذبگردشگر

وخارجیبهدلیلوجوداینعناصر،بهاقتصادمحلیوافزایشدرآمددرسط منطقهکمکمیکند( & Shi

داخلی

برنامههایانتقالحقتوسعه،تمامیابخشیاز
یطهایطبیعی:دراغلب 
Tang, 2020؛.)Timmerman, 2019مح 
برنامههایی
ینهایکشاورزیاست.باتوجهبهنتایج،ازاجرایچنین 
هدفاصلیبرنامه،حفاظتازمنابعطبیعیوزم 
جستوجوکرد
برنامههایانتقالحقتوسعه 
ینگونهاراضیرادر 
حلهایعملیبرایحفاظتونگهداریازا 
راه 
یتوان 
م
(Shi & Tang, 2020؛ .)Timmerman, 2019
برنامههایانتقالحق
یچیدگیهایبیشتریبرخورداراست.ماهیت 

درمقابلشناساییوتعییننواحیدریافتازپ
نمونههاییکهمحافظتازنواحیتاریخیهدف
رایمثال در 
یکند؛ب 
توسعه،دراغلبمواقعنواحیدریافتراتعیینم 
برنامه است ،یک ناحیۀ جغرافیایی وجود دارد که هم شامل نواحی ارسال و هم نواحی دریافت است ،ولی در دیگر
،برنامهریزانبایدتعییننواحیدریافترابرعهدهبگیرند(برنا.)1399،نواحیکهدرادامهبه

نمونههایانتقالحقتوسعه

یشود،مناطقیهستندکهممکناستبراینواحیدریافتمناسبباشند .
آنهااشارهم 

یزیشدهدرطرحجامع:درایننمونه،برنامۀانتقالحقتوسعه،برایرسیدنبهحداکثرتراکمممکندر
برنامهر 
نواحی 
منعکسکنندۀحداکثرتراکممجاز

یتواند
یکند.طرحپایهحاوییکخطمبنااستکهم 
قلمروقضاییطرحجامععملم 
یتواندشاملدودستهبرایحداکثرتراکممجاز
باشدیاکمترازاینمقداررامبنایخودقراردهد؛برایمثالبرنامهم 

باشد:یکیباحداکثردوسومیاسهچهارمحداکثرتراکممجازبدوناستفادهازبرنامۀانتقالحقتوسعهودیگریباحداکثر

تراکممجازبااستفادهازبرنامۀانتقالحقتوسعه.درهردوسناریو،موفقیتطرحبستگیبهحمایتجامعهدارد؛زیرادر
توسعهدهندگاننیزبایدرونداستفادهازبرنامهبرایرسیدنبه
ایننمونه،برنامۀحداکثرتراکمممکنراتغییرندادهاستو 
حداکثرتراکمرامنطقیبدانند(.)Linkous et al., 2019
برنامهریزی
شودکهبهوسیلۀبرنامۀجامعبرایتوسعه 

نواحیمناسببرایتوسعۀآتی:ایندستهشاملنواحیم 
ی
طرحهای جامع با عنوان شهرهای جدید
توسعهیافته قرار ندارند .این نواحی دریافت در  
نشدهاند و در نزدیکی نواحی  
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یشوندکهنزدجوامعمقبولیتبیشتریدارند،ولیازطرفدیگرنیازبهزمانوصرفهزینهبیشتریهستند؛
شناختهم 
یرساختهاومشارکتعمومینیازدارند(.)Hou, Chan, & Li, 2018

زیرابهمطالعاتطبیعی،تحلیلز
طرحهای انتقال حق توسعه
بلندمرتبهسازی در نواحی دریافت را الزمۀ  

نواحی کم تراکم :مردم اغلب بهاشتباه ،
بلندمرتبهسازی داشتهباشند.اگر برنامۀ دستیابی بهتراکمی

.توسعهدهندگاننواحی دریافت صرفاًنباید تقاضای 

یدانند
م
نمونههایاجراییازبرنامۀانتقالحقتوسعه
توسعهدهندگانراترتیبکند.در 
یتواند 
بیشازتراکمپایهراممکنسازد،م 
توانچنیننواحیدریافتیایرامشاهدهکرد.هرچنداینافزایشتراکمدرتناقض

درایالتکالورتدرمنطقۀمریلندم 
ی
ایازایندستاجتنابناپذیر


یرقانونینواحی
انجامشده رشدغ
بااهدافرشدهوشمندشهریاست،باتوجهبهمطالعات 
یشود ( & Shahab, Clinch,
دستکم موجب حفاظت دائمی نواحی م 
است و با اتخاذ برنامۀ انتقال حق توسعه  ،

.)O'Neill, 2019
نواحیخارجازقلمروقضاییناحیۀارسال:گاهیبهتریننواحیدریافت،خارجازحوزۀقضاییناحیۀارسالهستندکه
یکند؛مانندنمونۀاجراییدرمنطقۀپاینلندزنیوجرسیکهدر
منطقهایبیندوقلمرویقضاییراطلبم 
همکاریبرون 

کردهاند( Linkous
یادهسازی 
آن23ناحیۀشهرداریطییکقراردادوباهمکارییکدیگربرنامۀانتقالحقتوسعهراپ 

.)et al., 2019

2 1
-

بﺎاصولبﺮنﺎمهﻫﺎيانتقﺎلحقتوسعه 

شکل.1ارت ﺎطمعﯿﺎرﻫﺎيتعﯿﯿننواحیارسﺎلودریﺎﻓت
من عAken, Eckert, & Fox, 2010; Conservancy, 2009:

طرحهایانتقالحقتوسعه وحفاظتازنواحیارسال،تعیینمناطقدریافتمناسب
مهمترینعواملموفقیت 
از 
مناسبتریننواحی برای دریافت

بهمنظور افزایش تراکم است ( .)Fang, Howland, Kim, Peng, & Wu, 2019

شدهاند یا
طرحهایتوسعۀشهریبرایافزایشتراکمشناسایی 
محدودههاییهستندکهدر 

تراکممضاعف،آندستهاز
بافتهایفرسودۀشهرکهقدمتتاریخیو
نواحیکهبهمنظورتوسعهبهمحدودۀشهرافزودهخواهندشد.ازطرفدیگر ،
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یتوانندبرایدریافتانتقالحق
یرساختهایمناسببرایافزایشتراکمهستندنیزم 

ارزشفرهنگیندارندودارایز
توسعهمناسبباشند .
شده،بهمنظورتعییننواحیارسالودریافت،الزماستمعیارهایی

ونمونههایموردیبررس 
ی

باتوجهبهمبانینظری
یتپهنههایباامتیازباالتر،

مشخصشودکهپهنههایمختلفشهرینسبتبهایننواحیامتیازبندیشوندودرنها

بهعنوان نواحیارسالودریافتمشخصخواهندشد.معیارهایتعییننواحیارسالودریافتدراین
بهمنظورتعیین 

ارائهشدهاند .

تحقیق،درشکل1وجدول1
ﺟدول.1معﯿﺎرﻫﺎيتعﯿﯿننواحیارسﺎلودریﺎﻓت 

شﻤﺎره 

معﯿﺎر 

توضﯿحﺎت 

1

تعدادطبقات 

یکیازویژگیهایتعییننواحیدریافت،بررسیمیزانتوسعهدروضعموجود

نواحیاست.نواحیباتعدادطبقاتباالترازمیانگینتعدادطبقاتکلشهر،
گزینههایمناسبیبراینواحیارسالاست .


& Walls
McConnell, 2007

2

متوسطاندازۀقطعاتو
دانهبندی 


نواحیکهبامشکلریزدانگیومتوسطاندازۀقطعاتکمترازمیانگینمواجه
شمارنمیآیند؛زیراباید


هایمناسبیبرایانتقالحقتوسعهبه

هستند.گزینه
ظرفیتپذیرشتراکمبیشترازمیانگینشهریباشد .

Menghini,
Gemperle, Seidl,
& Axhausen,
& 2015; Walls
McConnell, 2007

3

4

5

6

7

8

من ع 

بهعنوان
نواحینزدیکبهشریانهایاصلیشهر،شانسباالییبرایتعیین 

پهنههابهشبکۀ
میزاننزدیکی 
فارسیفراشبندیو
نواحیارسالدارند؛زیراورودجمعیتساکنبهنواحیارسالمیتواندمشکالت

شریانیدرجۀ1ودرجۀ2
همکاران 1396،
ساکنانبهوجودآوردوایننواحیمیتواننداینمشکل

حملونقل
زیادیدرزمینۀ 
شهری 
رابرطرفکنند .
نزدیکیبهمراکزخدماتیتجاریرویمطلوبیتنواحیدرنظرساکناناحتمالی
Abelairasمیزاننزدیکیبهنواحی
رحهایانتقالحقتوسعهمؤثرخواهد
آیندهبسیارتأثیرگذاراستودرموفقیتط 
& Etxebarria

خدماتشهریومراکزتجاری
 Astorkiza, 2012
بود .
برایتوسعۀنواحیارسال،طرحبه 
ساختوسازها

روندگرایش
توسعهدهندگاننیازدارد؛بنابراین،الزماستتا Menghini et al.,
توسعهدهندگاندر
بهوسیلۀ 

نواحیدریافت،تقاضایتوسعهتاحدودیوجودداشتهباشدکهبااجرایطرح،این 2015; Nelson et
al., 2013
تقاضابهدلیلمزایاییکهباخودبههمراهدارد،بهمیزانمطلوبیبرسد .

پهنههایمختلفشهری 

یکهنواحیدریافتدرنظرساکنینشهر،ازمقبولیتنسبیبرخوردار
درصورت 
روندگرایشسکونتمردمدر
Nelson et al.,
نباشد،درآیندهنیزتقاضایکمیبرایسکونتدرایننواحیبینساکنینشهر
2013
پهنههایمختلفشهری 

وجودخواهدداشتومیتواندطرحرادردرازمدتبامشکلمواجهکند .

هاباطرحهای


هایانتقالحقتوسعه،همخوانیآن

یکیازملزوماتطرح
باالدستومنطقهبندیتوسعۀشهریاست؛زیراهمیشهتقاضایساکنانو

طرحهایباالدستو
بررسی 
E. R. Linkous,
دهندگانباطرحهایباالدستهمخوانینداردوهمسوشدنبانظر


توسعه
 2016
یاستهایکالنتوسعه 
س 
کارشناسانمیتواندشهرراازمشکالتیمانندتوسعۀخطی،توسعۀپراکندهو

ناموزونمحفوظدارد .
نشوند،موفقیتطرحهای

بهدرستیشناساییوتعیین
یکهنواحیارسال ،
درصورت 
& Pruetz
شناسایینواحیباارزشو
انتقالحقتوسعهبهخطر 
میافتد؛بنابراین،الزماستباتوجهبهتجربیاتجهانیStandridge, 2009; ،
دیگرمناطقنامناسببهمنظور

Wang, Li, Feng,
بهعنواننواحیارسالدرطرح
نواحیکهارزشحفاظتیباالییدارند،شناساییو 
توسعه 
& Shen, 2020
تعیینشوند .

من ع:نگﺎرندگﺎن 
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روشتحقﯿق 
توسعهایاست.دراینپژوهش
روشپژوهشدراینمطالعهتوصیفی-تحلیلی استونوعآن براساسهدف ،کاربردی -
بهمنظور حفظاراضیباارزش کشاورزیوتاریخی
سعیبرآناستکهعواملمؤثر برتحققرویکردانتقالحقتوسعه 
شاخصههایرویکردانتقالحق

شهرشیرازشناساییوهمچنیننواحیمناسببرایاجرایاینپروژهدرشهرباتوجهبه
کتابخانهایومطالعاتپیمایشی(پرسشنامه و

توسعه تعیینشوند.دراینزمینه،اطالعاتموردنیازازطریقاطالعات
گرفتهشده،نخبگانو
برایاولویتبندیوارزیابیمعیارهایدرنظر 

جمعآوریشدهاست.جامعۀآماریموردنظر
مشاهده) 
داشتهاند.تعیین
یژگیهایکالبدیوفضاییشهرشیرازآشنایی 
بودهاند کهبابافتوو 
برنامهریزیشهری 
کارشناسان 
برنامهریزیشهری
پرسشنامهبهوسیلۀکارشناسان 

بااستفادهازروشگلولهبرفیانجاموتعداد15

نمونهها
حجموانتخاب 
برنامهریزیشهریدرمقاطعتحصیلیکارشناسیارشدودکتری)تکمیلشد .
رشتههای 
(اساتیدودانشجویان 
یسهای (کمی و کیفی) و
یهوتحلیل توصیفی و مقا 
روشهای تجز 
یشده از  
جمعآور 
دادههای  
یهوتحلیل  
بهمنظور تجز 

بهمنظور تهیۀ
یابینواحیمناسباینرویکردنیزازترکیبمدلتحلیلسلسلهمراتبیفازیاستفادهشدهاستو 


مکان
خروجی مناسب که نشاندهندۀ موقعیت این نواحی است از سیستم اطالعات جغرافیایی 1استفاده شده است .در این
کهدرسهمرحلهانجاممیگیرد :

سلسلهمراتبفازیبهرهگرفتهشدهاست

پژوهش،ازمدلتحلیل
هایزوجیطراحیوتوزیعمیشودکهباتوجهبهرویکردفازی،اینپژوهشاز


هایمقایسه

درمرحلۀاول،پرسشنامه
دستآمده،
اعدادفازیاستفادهشدهاست.مرحلۀدومشاملتجمیعنظراتکارشناسان،محاسبۀنرخناسازگاریاعدادبه 

گینهایهندسیوترکیباوزاناست.درمرحلۀسومبااستفادهاز
محاسبۀمیانگینهندسیسطرها،نرمالیزهکردنمیان 

روش Suitability Analaysis

نرمافزار  ،GISنقشۀ هریک از معیارها با استفاده از ضریب هرکدام،
 Weightedدر  

پهنهبندی نواحی مناسب بهمنظور دریافت تراکم مازاد دریافتی از نواحی
هماندازی شده است که درنهایت نقشۀ  
ی 
رو 
یآید .
ارسالیبهدستم 

ﺟدول.2ت دیلع ﺎرتکالمیبهاعدادﻓﺎزي 

کد
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ع ﺎراتکالمی 
ترجی برابر 
ترجی کمتامتوسط 
ترجی متوسط 
ترجی متوسطتازیاد 
ترجی زیاد 
ترجی زیادتاخیلیزیاد 
ترجی خیلیزیاد 
ترجی خیلیزیادتاکامالًزیاد 
ترجی کامالًزیاد 

عددﻓﺎزي 
) (1,1,1
) (1,2,3
) (2,3,4
) (3,4,5
) (4,5,6
) (5,6,7
) (6,7,8
) (7,8,9
) (9,9,9

من ع:زنجﯿﺮچی()1393
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دستآمدهازطریقپرسشنامه،ازروشگوگوسو
به 
بهمنظورمحاسبۀنرخناسازگاریاعداد 
همچنیندراینپژوهش ،
آن،ماتریسفازیمثلثیبهدوماتریستقسیممیشود (زنجیرچی.)1393،

بوچراستفادهشدهاست کهدر مرحلۀ اول 
ماتریساولازاعدادمیانیوماتریسدومازمیانگینهندسیحدودباالوپایینماتریسفازیمثلثیتشکیلمیشود.در

دستآمدهدرگاماولمحاسبهوسپسهرعنصرستونرابر
هایبه 

مرحلۀدوم ،مجموعاعدادهرستونازماتر 
یس
یدهمیشود .درمرحلۀسوم،

شدهیابیمقیاسنام


شود.ماتریسجدید،ماتریسنرمال

مجموعاعدادآنستونتقسیممی
بزرگترینمقدارویژۀهرماتریسودر
شدهمحاسبهمیشود.درمرحلۀچهارم ،


میانگیناعدادهرسطرازماتریسنرمال
یسها محاسبه میشود .در مرحلۀ ششم ،نرخ ناسازگاری ()CR
مرحلۀ پنجم ،شاخص ناسازگاری ( )CIهریک از ماتر 
یسهابرشاخصتصادفی
یسهایمسئله محاسبهشدهاست.بهاینمنظور،شاخصسازگاری()CIهریکازماتر 
ماتر 
یتوانبهنتایجآن
لمدادمیشودوم 

یکهمقدارحاصلکمتراز 0/1باشدماتریسسازگارق
تقسیممیشود؛درصورت 

آنها 

اعتمادکرد(زنجیرچی.)1393،

محدودةموردمطﺎلعه 
یمیترینشهرهادرجنوبکشورومرکزمهمتاریخی،فرهنگی،اجتماعیواقتصادیدرایران
شهرشیراز،یکیازقد 
یشود (سرایی و شمشیری .)1390 ،شهر شیراز یک دشت میانکوهی محسوب میشود که بستر تعدادی
محسوب م 
بزرگترینرودخانۀفصلیشهراست ازشمالشهرحرکتخودراآغاز
سرچشمهوچاهآبهستند.رودخانۀخشککه 
یکند(.)Chamanara & Kazemeini, 2016دادهها
یکندوتادریاچۀمهارلودرجنوبشرقیشهرامتدادپیدام 
م
یکهجمعیتشهردرمدت
بزرگتر شدهاست؛ درحال 
یدهدازسال 1300تاکنون،مساحتشهرشیراز 46برابر 
نشانم 
یدهدشیرازازحالتفشردهومتراکمخودخارجشدهاست.رشد
مشابهفقط 15برابرشدهاست.اینمقایسهنشانم 
بهخصوص اراضیایدئالبرایتوسعه
گستردۀشهر در 80سالاخیربیشتر درنواحیروستاییو اراضی کشاورزیو 
صورتگرفتهاست.تمامیایناتفاقاتموجبشدهاستنواحیروستاییواراضیکشاورزی،استقاللاقتصادیخودرااز
ینگونهاراضیراگرفتهاست(.)Movahed, 2008باشروعگسترش
دستبدهندومشکالتمتعددیگریبانمالکانا 
یافتهازدستدادوبهتدریجافرادیبا

زمانارزشخودرانسبتبهنواحیتازهتوس 
عه

بهمرور
شهر،بافتتاریخیشهرنیز 
گروههابا
کمدرآمدودارایتحصیالتپایین)دراینمنطقهسکونتگزیدند.سکونتافرادو 
منزلتاجتماعیپایین(افراد 
جرمخیز تبدیل کرده است و از طرف دیگر خروج و
منطقهای  
مسائل فرهنگی متفاوت و متضاد ،بافت قدیم را به  
جابهجاییوتخلیۀجمعیتیبافت،همدرفرسودگیوهمدرتخریبآنمؤثربودهاست(وارثیوهمکاران .)1391،


یﺎﻓتهﻫﺎ 

بهمنظور اجرایطرحانتقالحقتوسعه درمناطقشهرشیراز،از
بهمنظور سنجشظرفیتبارگذاریتراکمساختمانی 

یانهایدرجۀ  1ودرجۀ  2شهری،تعدادطبقات،روندگرایشسکونتمردمدر
هشتمعیارقرارگیریدرنزدیکیشر 
ساختوسازهای صورتگرفته بهوسیلۀ

یشهای 
دانهبندی ،روند گرا 
پهنههای مختلف شهر ،متوسط اندازۀ قطعات و  

پهنهبندی
یاستهایتوسعه،نزدیکیبهنواحیخدماتشهریودرآخر 
طرحهایباالدستوس 
توسعهدهندگان،وضعیت 


بﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن 1400

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
پژو 

538

چشماندازها ودیگرنواحیاستفادهخواهد
یطهایطبیعیو 
نشاندهندۀمناطقباارزش تاریخی-فرهنگی،مح 
نواحیکه 
یرنبودهاست.اینمعیارهاپسازمطالعهوبررسیصورتگرفتهدربخشپیشینۀپژوهش

امکانپذ
آنها 
شدکهتوسعهدر 
یینشدهدرجدول3
یازبهمنظورارزیابیمعیارهایتع 
آوریدادههایموردن 


اند.روشجمع

ومبانینظریاستخراجشده
آمدهاست .

یﺎزدهگﺎنۀشهﺮداريشﯿﺮاز 
منطقهبندي 

شکل.2نقشۀ
من ع:نگﺎرندگﺎن

درپﺮوژهﻫﺎيانتقﺎلحقتوسعهومعﯿﺎرسنجﺶﻫﺮشﺎخص 

شﺎخصﻫﺎيشنﺎسﺎیینواحیدریﺎﻓت

ﺟدول.3خالصۀ
اندازهگﯿﺮي 

شﺎخص
معﯿﺎر 
شﻤﺎره 
ساختمانهایسط شهر 

کتابخانهایمربوطبهتعدادطبقات

اطالعات
تعدادطبقات 
1
نرمافزار GIS
یلهایجغرافیاییدر 
محاسبۀمساحتقطعاتزمینبااستفادهازتحل 
دانهبندی 
متوسطاندازۀقطعاتو 
2
یلهایجغرافیاییدر
یابانهایدرجۀ1ودرجۀ2بااستفادهازتحل 
پهنههابهشبکۀشریانیدرجۀ1و سنجشفاصلهازخ 
میزاننزدیکی 
3
نرمافزار GIS

درجۀ2شهری 
یلهای
سنجشفاصلهازنواحیخدماتیشهریومراکزتجاریبااستفادهازتحل 
میزاننزدیکیبهنواحیخدماتشهریومراکز
4
نرمافزار GIS
جغرافیاییدر 
تجاری 
ساختمانهاوتراکم

کتابخانهایشاملقدمت

طبقهبندیدودستهاطالعات
توسعهدهندگاندر باترکیبو 
بهوسیلۀ 
اختوسازها 
روندگرایشس 
5
ساختهشده 
قطعات 
پهنههایمختلفشهری 

دودستهازاطالعاتکتابخانهایشاملکیفیتقطعات

وطبقهبندی

باترکیب
سکونتمردمدرپهنههایمختلف

روندگرایش
6
ساختمانها 

ساختمانیوجمعیتساکندراین
شهری 
یاستهایکالن
طرحهایباالدستوس 
بررسی 
یاستهایتوسعه 
طرحهایجامعودیگرس 
ازاطالعاتکتابخانهایومطالعۀ 

استفاده
7
توسعه 
پهنههایمختلفشهروشناسایینواحیباارزشبرایحفظونگهداری،
مطالعۀ 
شناسایینواحیباارزشودیگرمناطقنامناسب
8
توسعهوپهنههاییباتوسعۀغیرمجاز 

پهنههایقرارگرفتهدرحریمممنوعیت

بهمنظورتوسعه 

من ع:نگﺎرندگﺎن 
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انجاممقایسههایزوجیمعیارها،ازروش FAHPاستفاده

بهمنظور 
کهپیشتراشارهشد،دراینپژوهش 

همانطور 

هایزوجیطراحیوبینکارشناسانتوزیعشدهاست.نتایجمقایسههای


هایمقایسه

شدهاست.دراینزمینه،پرسشنامه
زوجیبینمعیارهادرجدولهایزیرمطرحشدهاست.

دستآمده از طریق پرسشنامه از روش
به 
یسهای  
بهکارگیری اعداد فازی :ماتر 
تشکیل ماتریس مقایسۀ زوجی با  
شدهاند :
محاسبۀمیانگینحسابینظراتکارشناساندرماتریسمقایسۀزوجیزیرخالصه 
بهکﺎرگﯿﺮياعدادﻓﺎزي 
ﺟدول.4تشکﯿلمﺎتﺮیسمقﺎیسۀزوﺟیبﺎ 
C8

C7

(0/11,
)0/14,0/2

(0/11,
)0/14,0/2

(0/11,
)0/14,0/2

(0/11,
)0/14,0/2

(0/16,
)0/18,0/2
(0/16,
)0/18,0/2
(0/16,
)0/18,0/2
(0/11,
)0/14,0/2
)(1,2,2

(0/16,
)0/18,0/2
(0/16,
)0/18,0/2
(0/16,
)0/18,0/2
(0/11,
)0/14,0/2
)(1,1,1
(0/5,0/5,
)1

)(1,1,1

C6
(0/22,
0/25,
)0/33
(0/25,
0/28,
)0/33
)(3,3/5,4
)(3,3/5,4
(1,1/5,
)1/5
)(1,1,1
)(5,7,9
)(5,7,9

C5
(0/22,
0/25,
)0/33
(0/22,
0/25
),0/33
(1,1/5,
)1/5
(1,1/5,
)1/5

C4

C3

C2

C1

(0/22,0/25,
)0/33

(0/22,0/25,
)0/33

(0/66,
)0/66,1

)(1,1,1

C1

)(0/16,0/18,0/2

(0/22,0/25,
)0/33

)(1,1,1

(1,1/5,
)1/5

C2

)(1,2,2

)(1,1,1

)(3,4,4/5

)(1,1,1

)(0/5,0/5,1

)(3,4,4/5

)(1,1,1

)(0/66,0/66,1

(0/66,
)0/66,1
)(5,5/5,6

(0/25,0/28,
)0/33
)(5,5/5,6

)(5,5/5,6

)(5,5/5,6

(0/66,0/66,
)1
(0/25,0/28,
)0/33
)(5,5/5,6

)(5,7,9

)(5,5/5,6

)(5,7,9

)(3,4,4/5
)(3,3/5,4

(1,1/5,
)1/5
(5,5/5
),6
(3,4,
)4/5
(3,4,
)4/5
)(5,7,9

C7

)(5,7,9

C8

C3
C4
C5
C6


یشدهاز
جمعآور 
پرسشنامههای 

دستآمده از
به 
محاسبۀنرخناسازگاریبااستفادهازروشگوگوسوبوچر:ماتریس 
یشودکهدرادامۀروندانجاماینروشدراینماتریسنشان
روشمحاسبۀنرخناسازگاریگوگوسوبوچرامتحانم 
دادهشدهاست.دراینمرحله،ابتداماتریسمثلثیفازیبه2ماتریساعدادمیانیوماتریسمیانگینهندسیحدودباال
یشود .
وپاییناعدادمثلثیتقسیمم 
ﺟدول.5تشکﯿلمﺎتﺮیساعدادمﯿﺎنی 

مﺎتﺮیساعدادمﯿﺎنی
C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/33
0/33
2
2
2
0/5
2
1

0/25
0/5
0/33
2
2
0/33
1
0/5

2
0/33
4
4
0/33
1
3
2

3
0/5
3
3
1
3
0/5
0/5

0/33
0/33
3
1
0/33
0/25
0/5
0/5

2
3
1
0/33
0/33
0/25
3
0/5

3
1
0/33
3
2
3
2
3

1
0/33
0/5
3
0/33
0/5
4
3

من ع:نگﺎرندگﺎن 

بهصورتزیرخواهدبود :
بااستفادهازروشجمعسطرها،وزنمعیارهاازطریقماتریساعدادمیانی 

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
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ﺟدول.6محﺎس ۀوزنمعﯿﺎرﻫﺎدرمﺎتﺮیساعدادمﯿﺎنی 
C8

 0/11

C7

 0/16

C5

C6

 0/09

 0/08

C4

 0/19

C3

 0/14

C2

 0/06

C1

 0/11

W

من ع:نگﺎرندگﺎن 

ﺟدول.7محﺎس ۀλﻫﺮیکازمعﯿﺎرﻫﺎدرمﺎتﺮیساعدادمﯿﺎنی 
λ max

8/67

λ8

 7/69

λ6

λ7

 9/44

7/50

λ5

 8/70

λ4

 8/80

λ3

 10/32

λ2

 8/44

λ1

 8/46

من ع:نگﺎرندگﺎن 

ﺟدول.8محﺎس ۀنﺮخنﺎسﺎزگﺎريمﺎتﺮیساعدادمﯿﺎنی 

شاخصناسازگاری
شاخصناسازگاریتصادفی
نرخناسازگاری

0/0959
1/341
0/0715
من ع:نگﺎرندگﺎن 

نشاندهندۀآناستکهاینماتریسسازگاراست؛بنابراین
نرخناسازگاریکهبرایاینماتریسکمتراز0/1است ،
تمامی این مراحلدرادامهبرای ماتریس میانگین هندسی اعداداولوآخرماتریس فازی محاسبهخواهدشدتانرخ
ناسازگاریاینماتریسنیزمحاسبهشود .
ﺟدول.9تشکﯿلمﺎتﺮیسمﯿﺎنگﯿنﻫندسیاعداداولوآخﺮمﺎتﺮیسﻓﺎزي 
C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/3535

0/2569

1/7320

2/8284

0/3535

1/7320

2/8284

1

C1

0/3535

0/5744

0/3535

0/5744

0/3535

2/8284

1

0/3535

C2

1/7320

0/3535

3/8729

2/8284

2/8284

1

0/3535

0/5773

C3

1/7320
1/7320
0/5744
1/7320
1

1/7320
1/7320
0/3535
1
0/5773

ﺟدول.9تشکﯿلمﺎتﺮیسمﯿﺎنگﯿنﻫندسیاعداداولوآخﺮمﺎتﺮیسﻓﺎزي 

3/8729
0/3535
1
2/8284
1/740777

2/8284
1
2/8284
0/5773
0/5773

1
0/3535
0/2581
0/5773
0/5773

0/3535
0/3535
0/2581
2/8284
0/5773

2/8284
1/7407
2/8284
1/7407
2/8284

2/8284
0/3535
0/5773
3/9824
2/8284

C4
C5
C6
C7
C8

من ع:نگﺎرندگﺎن 

جدول10حاصلمحاسبۀوزنهریکازمعیارهادرماتریسمیانگینهندسیاست .
ﺟدول.10محﺎس ۀوزنمعﯿﺎرﻫﺎدرمﺎتﺮیسمﯿﺎنگﯿنﻫندسی 
C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/11

0/16

0/09

0/08

0/19

0/14

0/07

0/12

من ع:نگﺎرندگﺎن 
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ﺟدول.11محﺎس ۀλﻫﺮیکازمعﯿﺎرﻫﺎدرمﺎتﺮیسمﯿﺎنگﯿنﻫندسی 
λ max

λ8

λ7

λ6

λ5

8/24

8/64

8/98

6/88

8/93

λ4

λ3

λ2

λ1

8/16

9/50

8/18

6/62

من ع:نگﺎرندگﺎن 

ﺟدول.12محﺎس ۀنﺮخنﺎسﺎزگﺎريمﺎتﺮیسمﯿﺎنگﯿنﻫندسی 

شاخصناسازگاری
شاخصناسازگاریتصادفی
نرخناسازگاری

0/0346
0/4164
0/0832
من ع:نگﺎرندگﺎن 

ازآن جهت،
یتوان  
یشده سازگاراست و م 
جمعآور 
حاصلازپرسشنامههای  

صورتگرفته ،ماتریس 

بنابرمحاسبات
محاسبۀوزنهریکازمعیارهااستفادهکردکهدرادامۀفرایندمحاسبۀاهمیتمعیارهاتوضی دادهشدهاست .

محﺎس ۀوزنمعﯿﺎرﻫﺎ 
محاسبۀSiبرایهریکازسطرهایماتریسمقایسۀزوجی( :)Gogus & Boucher, 1997
یشود :
Siکهخودیکعددفازیمثلثیاستازرابطۀزیرمحاسبهم 
1

 n m

 Si  M  M gij 
j 1
 i 1 j 1

m

j
gi

( )1

سهای
کهدراینرابطهi،بیانگرشمارۀسطروjبیانگرشمارۀستوناست M gij .دراینرابطه،اعدادفازیمثلثیماتری 
1

n m
m
 n m

یشود :
بهترتیبازروابطزیرمحاسبهم 
مقایسۀزوجیهستند.مقادیر  M gij ، M gijو    M gij 
i 1 j 1
j 1
 i 1 j 1

m
m
 m

  l j , m j , u j 
j 1
j 1
 j 1 j 1

n m
m
m
m


M gij   li , mi , ui 

i 1 j 1
i 1
 i 1 i 1

m

j
gi

( )2
( )3





( )4

M

1
 1
 n m j
1
1
 M gi    m , m , m
  ui  mi  li
 i 1 j 1

i 1
i 1
 i 1

مؤلفههایاولتاسوماعدادفازیهستند .
بهترتیب 
درروابطباال ui،mi،li
m

دستآمدهبرابراستبا :
به 
مقدار  M gijبرایهریکازسطرهایماتریس 
j 1

C3   9 / 83,14 /16,19 / 00 

C2   4 / 66,6 / 32,9 / 00 

C1   7 / 7,11/ 91,16 / 33

C6   6 / 31,8 / 83,12 /16 

C5   5 / 80,32 / 00,12 / 00 

C4  12 / 25,18 / 33, 24 / 50 

C8   7 / 32,11/ 00,16 / 00 

C7  10 / 66,16 / 00, 22 / 00 
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m

n

بنابراین،مقدار  M gijنیزبرابراستبا :
i 1 j 1

  63 / 73,94 / 87,130 / 99 

1

 n m

بنابراین،مقدار   M gij برابراستبا:
 i 1 j 1


m

j
gi

n

M
i 1 j 1

1

 n m j
1
1 
 1
,
,
M gi   
   0 / 0076, 0 / 0105, 0 / 0156 
 63 / 73 94 / 87 130 / 99 
 i 1 j 1


Siبرایهریکازسطرهایماتریسمقایسۀزوجیبرابراستبا( :)Gogus & Boucher, 1998
S1 : 7 / 7,11/ 91,16 / 33   0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 / 0587,0 /1255,0 / 2562
S2 :  4 / 66,6 / 32,9 / 00    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156   0 / 0387,0 / 0591,0 /1060 
S3 : 9 / 83,14 /16,19 / 00    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 / 0816,0 /1326,0 / 2239
S4 :12 / 25,18 / 33, 24 / 50    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 /1017,0 /1716,0 / 2888
S5 : 5 / 80,32 / 00,12 / 00    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 / 0415,0 / 0779,0 /1414
S6 : 6 / 31,8 / 83,12 /16    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 / 0524,0 / 0827,0 /1433
S7 :10 / 66,16 / 00, 22 / 00    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 / 0885,0 /1498,0 / 2593
S8 : 7 / 32,11/ 00,16 / 00    0 / 0076,0 / 0105,0 / 0156    0 / 0607,0 /1030,0 /1886

محاسبۀدرجۀبزرگیSiهانسبتبهیکدیگر :

بهطورکلی اگر   M1  l1 , m1 , u1 و  

2

M 2   l 2, m 2, u

دو عدد فازی مثلثی باشند ،طبق شکل  5درجۀ

یشود :
بهصورتزیرتعریفم 
بزرگیM1نسبتبه M2
if m2  m1

()5

if l1  u2

درغیراینصورت 



1

0
 V  M 2  M1   hgt  M 1  M 2   M 2  d   

l1  u2

  m2  u2    m1  l1 

یآید :
بهدستم 
ازطرفدیگر،میزانبزرگییکعددفازیمثلثیازKعددفازیمثلثیدیگر،ازرابطۀزیر 

با توجه به
()6

V  M  M1 , M 2 ,, M k   V  M  M1  and and  M  M k 

i  1, 2,3,, k

 minV  M  M1  ,

مقادیر  Siنسبت
به یکدیگر ،وزن غیرنرمال و نرمالشدۀ معیارها در ماتریسهای مقایسۀ زوجی برابر است با ( Suppes,
:)Krantz, Luce, & Tversky, 1989
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نﺮمﺎلشدةمعﯿﺎرﻫﺎيموردبﺮرسیبﺎاستفﺎدهازروشAHPﻓﺎزي 

ﺟدول.13محﺎس ۀوزننهﺎییغﯿﺮنﺮمﺎلو


متوسطاندازۀقطعات
تعدادطبقات 
نزدیکیبهشبکۀشریانیدرجۀ1ودرجۀ2شهری 
نزدیکیبهنواحیخدماتشهریومراکزتجاری 
پهنههایمختلفشهری 
روندگرایشسکونتمردمدر 
توسعهدهندگان 
بهوسیلۀ 
ساختوسازها 

روندگرایش
شناسایینواحیباارزشودیگرمناطقنامناسببرایتوسعه 
سیاستهایکالنتوسعه

طرحهایباالدستو
بررسی 

نﺮمﺎلنشده 

وزن
 0/77
 0/24
 0/75
1
 0/29
 0/31
 0/31
 0/55

نﺮمﺎلشده 

وزن
 0/18
 0/05
 0/17
 0/23
 0/06
 0/07
 0/09
 0/13

من ع:نگﺎرندگﺎن 

الیههایاطالعاتی،بااستفادهازمنطقفازیدرمحیط،GISمراحلزیرطیشده
نقشههای 
بهمنظورتهیۀ 
درنهایت 
است :
میشوند وبرای هریک ازمعیارهای ذکرشده،
یشده بررسی وتحلیل  
مرحلۀ اول :در این مرحله اطالعات گردآور 
اندازهگیری هریک ازمعیارها بایکدیگر
میشود (شکل 3و .)4بدیهی است کهمقیاس  
نقشهای درمحیط  GISتهیه  

یههای اطالعاتی با یکدیگر
یهها در محیط  GISباید مقیاس هریک از ال 
هماندازی ال 
متفاوت است .بهمنظور روی 
بدینمنظور پس از تولید
یههای اطالعاتی انجام شود  .
هماهنگسازی ال 

هماهنگ باشند؛ بنابراین الزم است فرایند 
آنهابااستفادهازتابعخطیفازیبهمقیاسبین
مکانیابی ،
الیههایاطالعاتیموردنیازبرای 
نقشههایمربوطبهکلیۀ 

صفرتایک تبدیل شوند.دراین مقیاس اعدادنزدیک به 1ازمطلوبیت بیشتری برخوردارهستندوهرچهاعدادبهصفر
یشود.
آنهاکاستهم 
یشوند،ازمطلوبیت 
یکترم 
نزد 
سلسلهمراتب فازی که نحوۀ محاسبۀ آن در

دستآمده از روش تحلیل 
به 
مرحلۀ دوم :در این مرحله وزنهای  
همپوشانی شوند.
میشوند تاآمادۀ  
سازیشده ضرب 
یکسان 

یههای اطالعاتی 
جدولهای  4تا 13آمده شده است ،درال 

دستآمدهدرمحیطGISنیزبهاینصورتاستکهنقشۀهریکازمعیارهادرقالبRasterدر
به 
نحوۀاعمالضرایب 
محیطنرمافزارArcMAPتهیهشدهاستوبااستفادهازروشWeighted Suitability Analaysisوبادرنظرگرفتن
دستآمده،آنهارارویهماندازیکردهاست.خروجیآننقشهایخواهدبودکهنواحی
به 
وزنهرالیهازنقشۀمعیارهای 
مستعدرابرایدریافتتراکممازادازنواحیارسالنشانمیدهد .
الیههای
پروژههایانتقالحقتوسعه ،
مرحلهبهمنظورتعیینمناطقارسالودریافتبرایاجرای 

مرحلۀسوم:دراین
بااستفادهازروشهمپوشانی فازی وعملگرگامابا مقدار 0/9تلفیق ونتیجه

وزندار مربوطبههشت معیار موردبررسی 

باغهای
یشود.براساس نقشۀ نهایی ،نواحی بافت تاریخی-فرهنگی شهرشیراز وپهنۀ  
بهصورتنقشۀ نهایی مشخصم 

بهعنواننواحی ارسالدرپروژۀ انتقالحقتوسعۀ شهر
قصردشت ،مناطقمناسبی برای افزایش تراکمنیستند و فقط  
بهعنوان مطلوبترین
درحالتوسعۀ شمال-غرب  
یشوند .همچنین نواحی جنوبی شهر شیراز و منطقۀ  
شیراز شناخته م 
یشوند .
بهعنواننواحیدریافتشناختهم 
مناطقبهمنظوردریافتتراکممازادومعرفی 
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يشدهبﺎاستفﺎدهازتﺎبعخطی 
یهﻫﺎياقالعﺎتیﻓﺎز 
.نقشهﻫﺎيال 

شکل3
من ع:نگﺎرندگﺎن 

ﻓﺎزيشدهبﺎاستفﺎدهازتﺎبعخطی 
یهﻫﺎياقالعﺎتی 
.نقشهﻫﺎيال 

شکل4
من ع:نگﺎرندگﺎن
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حوزهﻫﺎيمستعدتوسعۀمحدودةموردمطﺎلعه 
شکل.5نقشۀنهﺎییشنﺎسﺎیی 
من ع:نگﺎرندگﺎن 

بحثونتﯿجهگﯿﺮي
محدودیتها در این زمینه بررسیشده است.نتایج مطالعاتگویای این

در این پژوهش،رویکرد انتقالحقتوسعهو چالشها و 
بهصورتافقیوایجادپدیدۀپراکندهروییشهریسببشدهاستاراضیباارزشینابودشوند
یرویۀشهرها 
مطلباستکهرشدب 
واقعشدهاند.درنتیجۀ بروزچنین اتفاقاتی درنقاطمختلفدنیا ،مشکالتمتعددی گریبان

محدودههای شهری 

که درنزدیکی 
یترین اهداف
یتوان ازاصل 
کهازمهمترین این مشکالت ،عدمتحقق توسعۀ پایدار شهری استکهآنرام 

یگیرد 
شهرهارام 
برنامههای
رادرجهتبرنامهریزی وطراحی  

یاستهایی 
راستادولتهاس 

بهشمار آورد.دراین 
برنامهریزان وسیاستمداران شهرها 

یدهد حفاظت ازاراضی
اتخاذکردهاند.مطالعاتپژوهشحاضرنشانم 

حفاظتازاراضی باارزشطبیعی وتاریخی-فرهنگی 
یتهای توسعهممکننیست؛ زیرا با انجام این کار ،بخشی از جامعه از
باارزش ،صرفاًبااعمالقوانین سختگیرانه وایجاد محدود 
یسازد .
حقطبیعیتوسعهمحرومخواهندشدکهدرنهایتزمینهرابرایایجادتخلفوگذرازقوانینسختگیرانهفراهمم 
یرساختهایشهریو

پروژههایانتقالحقتوسعهبرایاجرانیازمندز
مطالعاترویتجربیاتجهانیبیانگرآناستکه 
طرحهای انتقالحقتوسعهدروهلۀ اول درگروشناسایی
قانونی استوقابلیت اجرایی درتمامی مناطقراندارد.موفقیت  
بهمراتبکمتری
صحی نواحی ارسالودریافت وایجاد ارتباطمناسببین این مناطقاست.یافتن نواحی ارسال ،پیچیدگی  
یدگاههادراینپژوهشنشاندادهاستشناسایینواحیدریافتدر
نسبتبهشناسایینواحیدریافتدارد.بررسینظراتود 
دانهبندی،تعداد
عواملعبارتانداز :متوسطاندازۀقطعاتو 

پروژههایانتقالحقتوسعهبههشتعاملاصلیبستگیدارد.این

طبقات ،نزدیکی به شبکۀ شریانی درجۀ  1و درجۀ  2شهری ،نزدیکی به نواحی خدمات شهری و مراکز تجاری ،روند گرایش
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توسعهدهندگان ،شناسایی نواحی باارزشو
بهوسیلۀ  
ساختوسازها 
پهنههای مختلف شهری ،روند گرایش  
سکونت ساکنان در  
کالنتوسعه.
یاستهای 
طرحهایباالدستوس 
پهنههایهمراهبامحدودیتتوسعهوبررسی 

دستآمدهوتمامیمعیارهادر
به 
سلسلهمراتبیفازیمیزاناهمیتهریکازهشتشاخص 

بااستفادهازروشتحلیل
نقشههاوبادرنظرگرفتن ضریب هریک،
یهماندازی تمامی  
محدودۀ موردمطالعه بررسی شده استکهدرنهایت بارو 
بهدستآمدهاست .
هماندازیمعیارهادرمحدودۀموردمطالعه 
روی 
نقشۀ 
گرفتهشده(شکل،)5هرقسمتازپهنۀموردمطالعهامتیازمشخصیرابه
هماندازیمعیارهایدرنظر 
روی 
باتوجهبهنقشۀ 
پهنهها در طیفی از کمترین مطلوبیت تا بیشترین مطلوبیت قرار گرفتهاند .در نقشۀ
خود اختصاص داده است که تمامی  
ارسالشناختهشدهاندو شامل پهنۀ

پروژهبهعنواننواحی 

یای کهدراین 
یرفت ،نواح 
همانطورکهانتظارم 
دستآمده  ،
به 

یشود،کمترینمطلوبیترا
قصردشت،چشماندازهایطبیعیواقعدردامنۀارتفاعاتشمالشهروبافتتاریخیشهرم 

باغهای

یتواند درهریک ازاین مناطقمتفاوت
اختصاصدادهاند.دلیل این امرنیز م 

پهنههای شهرشیراز بهخود
درمقایسه بادیگر  
فرسودهبودنتأسیساتوتجهیزاتشهریدرمنطقۀبافتتاریخیشهرکهناحیۀ8شهرداریو

باشد؛برایمثال،ریزدانگیو
یتواندازدالیلامتیازپاییناینمحدودهباشد.ازطرفدیگر،نواحیبکرطبیعیمانندارتفاعات
یشود،م 
اطرافآنراشاملم 
باارزشبودنوبادرنظرگرفتناسنادباالدستمانندطرحجامعشهرمبنی

بهدلیل
باغهایقصردشتنیز 
کوههایشمالیو 
دامنۀ 
بهعنواننواحی
بهعنواننواحی دریافت ،امتیاز الزمراکسبنکردهاست؛ بنابراین  
ساختوسازدراین نواحی  ،
برعدمامکان  
باغهایقصردشتدرناحیۀ6شهرداریوبخشدیگردرناحیۀ1قراردارد.همچنینبافت
ارسالبایدشناختهشوند.بخشیاز 
ذکرشدهبهعنواننواحی ارسالدرپروژۀ انتقالحقتوسعه

تاریخی شهر درناحیۀ  8شهرداری واقع شده است؛ بنابراین نواحی 
یدهند.نواحیکهدررتبۀبعدکمترینمطلوبیترادربیندیگر
یشوندوحقتوسعۀخودرابهدیگرنواحیانتقالم 
شناختهم 
محدودهها درناحیۀ  2و  3قرار

نواحی دارد ،نواحی اطرافبافتتاریخی شهراستکهدربخشمرکزی شهرقرار دارد.این 
پهنههای
رشدشهرشکلگرفتهاندوعموماًدارای  

واقعشدهاند ،در مراحل بعدی 

یای کهدراین دوناحیه 
گرفتهاند.اراض 

ازآنهاپدیدۀ
ودربخشهایی 

پهنههادارایعملکردغالباًمسکونیهستند 
وازنظرتوسعهاشباعشدههستند.این 

توسعهیافته

بهپهنههای

یشدهدرناحیۀ1و2شهرداری،بیشترینامتیازرامعیارنزدیکی
یشود.ازمیانمعیارهایبررس 
ریزدانگیمشاهدهم 
بهعلت ضعف
مطلوبخدماترسانی دراین نواحی و ازطرفی  

کردهاستکهنشاندهندۀ وضعیت 

خدماتشهری دریافت 
حملونقل،امکاندسترسیبهاینخدماتضعیفاست .
یرساختهای 

ز
اشارهشدهاست.پهنۀ شرق
ازپهنههای  

یگیرد کهدارای مطلوبیتی بیشتر 
پهنۀ شرقی شهرشیراز نیز درمرحلۀ بعد قرارم 
یهایدرزمینۀواحدهایصنعتی-کارگاهیوخدمات
یشودکهدرایننواحیتمرکزحاش 
شهرشاملنواحی11و7شهرداریم 
یشودکههمینامرموجبشدهاستکهساکنانشهرتمایلکمتریبهسکونتدرایننواحیازخودنشان
تولیدیمشاهدهم 
مطرحشدهاستوازاینمعیارامتیازمطلوبیرادریافت
دهند.نقشۀروندگرایشسکونتساکنانایننواحیگواهیبرادعای 
درطرحهایباالدست

محدودهبهعنوانمنطقۀمناسببرایانتقالمراکزکاروفعالیتمزاحم

نکردهاست.باتوجهبهآنکهاین
کمبودپهنههایخدماتشهری

کمدرآمددرنظرگرفتهشدهاست.ازطرفی
سکونتگروههای 

مطرحشدهاست،اینپهنهبرای

حوزهﻫﺎي...
وپهنهبندي 
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شرقیترین
واقعدرمرکزشهربهویژهدرناحیۀ7شهرداریکهدر 

مناسببهپهنههایخدماتی

درایننواحیونبوددسترسی
ناحیۀشهرواقعشدهاست،میزانمطلوبیتایننواحیراکاهشدادهاست .
بهمنظور
مطلوبترین نواحی  

یتوان 
شهروپهنههای غربوشمالغربرام 

بخشهای جنوبی 
قسمتهای واقعدر 

بخشهاییازنواحی5و6دراینمحدودهواقعشدهاست.ازطرفیباتوجهبه
افزایشتراکمدانست.نواحی10،9،4و 
بهعنواننواحی باپتانسیل افزایش تراکممشخص
طرحهای باالدستوتوسعۀ شهر شیراز  ،
اینکه این مناطقدرنقشۀ  
یافتههایپژوهشباشدوضمانتاجراییطرحراافزایشدهد.
یتواندگواهیبر 
شدهاند،م 

میدهد که
ودرحالتوسعهرا تشکیل  

یشود ،یک پهنۀ مستعد 
پهنۀ جنوب شهرشیراز که شامل نواحی  5،4و 9م 
منطقهایباعملکردتجاری،اداری،خدماتیوهمچنیندارایپتانسیلارائۀ
دارایپتانسیلایجادمحورهایقویشهری -
یزیشدهاست.این
برنامهر 
مجمتعهایبزرگمسکونی 

هابهمنظورتوسعۀسطحیوعمودیشهروایجاد
فرصت 

بیشترین
یتواندنیازآیندۀساکنانرابرطرفسازدوباافزایشکیفی
حملونقلمنسجموپیوستۀخودم 
پهنهبادرنظرگرفتنشبکۀ 
فرصتهای این محدوده

یتوان ازتمامی 
منطقهای وشهری ،م 
خدماترسانی وایجاد مراکزخدماتی وتجاری  

وکمی 
بهرهمند شد.همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه ،در صورت درنظرگرفتن امتیازات ویژۀ مربوط بهانتقال
باغهای قصردشت است،تغییرخواهدکرد و این توسعهرادر
بهسمت پهنۀ  
حقتوسعه،جهتتوسعۀ شهر کهامروزه 
یدهد.ازطرفیباتحققاینامر،رشدخطیشهرشیرازنیزمتوقفخواهدشد.
بخشجنوبیشهرگسترشم 
درنظرگرفتهشده ،درمجموع

برمیگیرد ،با توجهبهمعیارهای 
توسعهیافتۀ شمالغربنیز کهنواحی  6و 10رادر 
پهنۀ  
امتیازاتباالییرادریافتکردهاستودرجۀمطلوبیتبیشتریبهنسبتدیگرنواحیازخودنشاندادهاست.دردهسال
ساختوسازها

توسعهدهندگان تمایل زیادی برای توسعه در این نواحی از خود نشان دادهاند که برخی از این 
اخیر  ،
محدودههای اطراف آن سهم زیادی از

باغها صورت گرفته است .همچنین خیابان و 
بهصورت غیرقانونی و در پهنۀ  

بهعنوان یک منطقۀ دریافت مناسب در
یتواند  
ساختوسازهای چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است و م 

محدودهبهصورتبلندمرتبهاستو

برنامههایانتقالحقتوسعهشناختهشود.همچنینباتوجهبهآنکهوضعموجوداین

شدهاست،بلندمرتبهسازی وافزایش تراکم

ساختمانهای باطبقاتباالترازمیانگین طبقاتشهرشیراز پوشیده 

بهوسیلۀ 

عالوهبر آن ،با توجه به پتانسیل موجود در
با پذیرش ساکنان و توسعهدهندگان بهصورت همزمان مواجه خواهد شد  .
کانونهای گردشگری درون و
محدوده و نزدیکی آن به نواحی جاذب جمعیت اکولوژیکی شهر ،دارای قابلیت ایجاد  
بهمنظورایجادتعادلبینارزشافزودۀاراضیموردنیاز
یتهایاقتصادیموجوددرمحدوده 
برونشهریواستفادهازظرف 

ینگونه
ینها استکهدرنهایت موجبتقویت اقتصادی پهنهونیل بهاهدافحفاظتا 
بهحفاظتومیزان درآمداین زم 
یکند تا توسعۀ
اراضی خواهد شد .از طرفی همین نزدیکی به نواحی ارسال و باارزش ،اهمیت ناحیۀ  6را دوچندان م 
کلیدیترین

باغهانسبتبهاراضیتوسعه،از
حفظارزشافزودۀ 

باغهاصورتنگیرد.بههمیندلیل
غیرقانونیدرمحدودۀ 
یشود.ناحیۀ  10نیز ازاهمیت زیادی برخوردار است؛
پروژههای انتقال حق توسعه در این ناحیه محسوب م 
نکات اجرای  
میشود.
نظارتنکردنبرتوسعۀاینناحیه،مسئلۀتوسعۀخطیشهرتشدید 

زیرادرصورت
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بهمنظوراجرایپروژۀانتقال
یاستهایرویکردانتقالحقتوسعه،راهبردهاوراهکارهایی 
دراینقسمتباتوجهبهس 
حقتوسعۀشهرشیرازارائهشدهاست .
سنجﺶحوزهﻫﺎيمستعدتوسعه 

مکﺎنم نﺎ،مطﺎبقبﺎمعﯿﺎرﻫﺎي

ﺟدول.14ارائۀضوابط
معﯿﺎر
متوسطاندازۀقطعاتو
دانهبندی 


تعدادطبقات 

نزدیکیبهشبکۀشریانی
درجۀ1ودرجۀ2شهری 

نزدیکیبهنواحیخدمات
شهریومراکزتجاری 

ساختوسازها

روندگرایش
توسعهدهندگان 
بهوسیلۀ 


روندگرایشسکونتساکنان
پهنههایمختلفشهری 
در 

طرحهایباالدستو
بررسی 
یاستهایکالنتوسعه 
س 

ضﺎبطه 
درپهنههایریزدانه 

استفادهازطرحهایتجمیع

یتهای
یهاساکناننواحیبخشمرکزیشهرنسبتبهمز 
افزایشآگاه 
ارائۀتسهیالتوتراکمتشویقیدرقالبطبقاتدرصورتتجمیعقطعاتریزدانۀبافتفرسودهوبافتتاریخیشهرشیراز
دربخشهایمرکزیشهر

وسازهابهویژه


درساخت
بخشودگیعوارضواستفادهاززیربنایبیشتر
یتهایتوسعهدراینبخش
یاستهایتجمیعبناهایریزدانهدربخشمرکزیشهرشیرازبرایرفعمحدود 
استفادهازس 
بهویژهدرنواحیمیانیشهر 
منطقهبندیمحدودیتطبقاتنواحیشهرشیراز 
بازنگری 
منطقهبندیطبقاتشهرشیراز
دهندگانوطرحهایباالدستدرتهیۀ 

درنظرگرفتنتمایلساکنان ،
توسعه
خصوصدربخشتوسعهیافتۀشمالغرب


تعدادطبقاتبه
منطقهبندی
درطرحهای 

توسعهدهندگان
عدمتحققحداکثرتمایالت 
ایجادانگیزهبهمنظوربهرهمندیازطرحهایانتقالحقتوسعهبابهوجودآوردنمحدودیتهایتوسعهدربخشهایجنوبیوشمالغربشهر
شیراز
روشاستفادهازبرنامههایانتقالحقتوسعه

امکاندریافتتراکممازادفقطاز
کمتراکمتوسعهیافتهه
شهرکهبهصورت 

کسبرضایتساکنانساختمانهایباتعدادطبقاتکمدرنواحیدریافتبهخصوصدربخشمیانی
است
یرساختهایالزمبرایافزایشتراکمدرنواحیمرکزیشهرشیراز

افزایشکمیوکیفیز
بلندمرتبهسازیدروضعموجود

درحالتوسعۀشمالغربباتوجهبهسیاست
یلهایموجوددرمحدودۀ 
استفادهازپتانس 
بررسیزیرساختهایحملونقلمناطقدریافتواطمینانازهمخوانیزیرسهاختههابهاتقاضهایآینهدهبههویهژهدرپهنهۀشهرقیمحهدودۀ
موردمطالعه 
بهرهوریسیستم
بهمنظورافزایش 
حملونقلدرنواحیمرکزشهرشیراز 
رساختهای 

بهبودزی
درپهنههایجنوبیوشرقیشهر

خدماتبهصورتمحلیوناحیهای

گسترشارائۀ
بهبودعبورومروروکاهشتراکمترافیکدرمحدودۀمرکزیشهر
ازطرحهایمحدودکنندۀاستفادهازوسایلنقلیۀشخصیدرنواحیمرکزشهروبافتتاریخی

بهرهگیری

حملونقلعمومیدرنواحیدریافتوبهخصوصپهنۀجنوبیوشرقی
بهبودشرایط 
حملونقلعمومی
ستمهایمختلفدرشبکۀ 
ایجادتنوعواستفادۀسی 
ایجادارتباطوهماهنگیدربینمدهایمختلفسفر
بهپهنههایخدماتیومراکزتجاری 

تسهیلدسترسی
درمحدودههایبیرونیشهرشیرازوخارجازمحدودۀخدماتیمرکزشهر 

وگسترشپهنههایخدماتی-تجاری

ایجاد
پهنههایخدماتیموجوددرمرکزشهر
تقویتمحدودۀ 
سدهیخدماتشهریمانندپهنۀجنوبیوشرقیمحدودۀموردمطالعه
مراکزمنطقهایدرنواحیدارایضعفسروی 

ایجاد
ایجادنواحیخدماتیومراکزجاذبجمعیتدرپهنۀشرقیشهر
عدمتمرکزدرمحدودۀمرکزی 
کمکبهپخشایشمراکزتجاریوخدماتیدرسط شهرو 
توسعهیافتۀشمالغربیوپهنۀجنوبشهر 
باخواستتوسعهدهندگاندرنواحی 

برنامههایانتقالحقتوسعۀمتناسب
تنظیم 
درصورتاستفادهازطرحهایانتقالحقتوسعهبرایهردودستهازنواحیارسالودریافت

ارائۀتسهیالتوامتیازاتویژه
هدایتتمایلتوسعهدهندگانبهساختوسازدرنواحیایکهممنوعیتتوسعهوجهودنهدارد،ماننهدنهواحیجنهوبیوشهرقیشههرازطریهق
بهرهمندیازامتیازاتافزایشتراکم

توسعهدهندگان
تضمینبرنامۀانتقالحقتوسعهبرای 
مشخصدرصورتاستفادهازبرنامههایانتقالحقتوسعه

یهای
تعریفخروج 
توسعهدهندگان 
دولتهایمحلیبرای 
بهوسیلۀ 
یهایالزم 
ایجادآگاه 
بهمنظورشناسایینواحیدارایمطلوبیتتوسعه 
بررسیتقاضایساکنان 
بهمنظورتأمیننیازتمامیساکنان
تنوعگونهبندیمسکندرنواحیدریافت 

ایجاد
یرساختهایالزمبرایسکونتدرنواحیدریافتوافزایشکیفیتزندگی

ایجادز
یرساختهایالزمبرایسکونت،پیشازاجرایفرایندافزایشتراکم

ایجادز
مناسبدربرنامههایانتقالحقتوسعه 

قرارگیرینواحیمطلوبازنظرشهروندانودارایزیرساخت
انتقالحقتوسعهدرطرحهایباالدست 

وگنجاندناهدافبرنامههای

جامعومنطقهبندی

برنامههای
اصالح 
منطقهبندیمخصوصبرایمناطقتحتپوششبرنامۀانتقالحقتوسعه
ایجادیک 
طرحهایباالدست 
تحتپوشش،بااهدافبرنامهریزی 

منطقهبندیویژۀنواحی
هماهنگی 
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یشنهادها رادردو دستۀ نواحی ارسالودریافت خالصهکردکهدرادامه

یتوان پ
توجهبهمطالبگفتهشدهم 

 با 
ضوابطموردنظربرایایندوگروهمطرحشدهاست :
 نواحیارسال :
یاتوحش دارای اهمیت
جنگلداری ،ح 
یژگیهای پتانسیل کشاورزی  ،
 لزوم برخورداری نواحی ارسالازیکی ازو 
ویژه،فضایبازیااهمیتتاریخی-فرهنگی؛ 
 تعییننواحیارسالباتوجهبهاهدافبرنامۀانتقالحقتوسعه؛
منطقهبندیکارآمدنواحیارسال؛


 تعریفحداقلوحداکثرحقوقتوسعهدرنواحیارسالمتناسبباقیمتواقعیاراضی؛
اطمینانبخشی به مالکان مناطق ارسالی و حفاظت دائمی

بهمنظور 
ارائهشده در آینده  ،
منطقهبندی  
 تضمین کارایی  
اراضی؛
باغهایقصردشتوبافتتاریخیوایجادپویاییاقتصادیدراینمناطق.
توسعهدهندگانبهپهنۀ 
 هدایتسرمایۀ 
 نواحیدریافت:
بهمنظورشناسایینواحیدریافت؛ 
ینفعان 
 استفادهازنظرکارشناسانوذ 
توسعهباتوجهبهنظرتوسعهدهندگان؛

 اطمینانازوجودتقاضایتوسعهدرنواحی
 تعیینحداقلوحداکثرحقوقتوسعۀمازاددرنواحیدریافت؛
تراکممازادتحتانحصاربرنامههایانتقالحقتوسعه؛

 دریافت
یاستهایکالنتوسعۀشهرشیراز؛
 مطابقتکاملنواحیدریافتباس 
ازپاسخدهیزیرساختنواحیدریافتبهنیازهایمناطقارسال؛

 اطمینان
پراکندهروییشهرشیراز.

درونزادرنواحیمرکزیوجنوبیشهرشیرازوجلوگیریاز
 تقویتتوسعۀ 
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منﺎبع 
بافتهای ارزشمندشهری (نمونۀ موردی:محلۀ
برنامهریزی راهبردی اجرای انتقالحقتوسعه()TDRدر 
برنا،میالد ( « .)1399

ینالمللیعمران،معماری
ینالمللیپژوهشدرعلومومهندسیودومین کنگرۀب 
سنگلجشهرتهران).پنجمینکنفرانسب 
وشهرسازی .
ینیخواه،حسینووارثی،حمیدرضا(.)1398رشدهوشمندشهریباتأکیدبرروشTDRدرجهتتأمینزمینخدماتشهری
حس 
منطقهای .124-99،)32(9،
(موردشناسی:شهریاسوج).فصلنامۀجغرافیاوآمایششهری -
سلسلهمراتبیفازی.چاپدوم.تهران:صانعیشهمیرزادی .
زنجیرچی،محمود(.)1393فرایندتحلیل 
سرایی ،محمدحسین وشمشیری ،مسلم (.)1390بررسی وضعیت گردشگری درشهرشیراز درراستای توسعۀ پایدار بااستفادهاز
برنامهریزیمحیطی .88-69،1،
تکنیک.SWOTجغرافیاو 
یتسنجیحقوقیوقانونیانتقالحقتوسعهدرایران
ملکآبادی،رضاوشفیعیدارافشانی،علی(.)1398ظرف 
عطایی،سیدمسعود،مختاری 
مطالعۀتطبیقیقوانینانتقالحقتوسعهدرآمریکاباایران.ششمینکنگرۀملیعمران،معماریوتوسعۀشهری.تهران .
فارسی فراشبندی ،حمیدرضا ،آزاده ،سیدرضا و ملکیان بهابادی ،مجتبی ( .)1396امکانسنجی اجرای روش انتقال حق توسعه
بهمنظورتأمینزمینخدماتشهریدرشهرشیراز.فصلنامۀمطالعاتشهری،دورۀ .14-3،22،6

یاصغر(.)1397تبیین چارچوباحیا وباززندهسازی باغاتقصردشتشیراز ،بااستفادهازپارادیم
کالیی ،احمدوملکافضلی ،عل 
ینالمللیعمران،معماریوطراحیشهری.تبریز .
برنامهریزیمشارکتی(آراشریآرنشتاین).سومینکنفرانسب 
های 
ندایی طوسی ،سحر ،کاظمیان ،غالمرضا وحردانی ،بهاره (.)1399عللوموانعنهادی تبدیل رویکرد انتقالحقوقتوسعه()TDR

بهسیاستتوسعۀشهریباتأکیدبرموردپژوهی(مطالعۀموردی:منطقۀ9شهرداریاصفهان).فصلنامۀبرنامهریزیتوسعۀ
کالبدی .32-11،)2(7،
ساماندهی بافتفرسودۀ شهری (نمونۀ موردی:شهرشیراز) .نشریۀ
نعمتاهلل ( .)1391
وارثی ،حمیدرضا ،تقوایی ،مسعودورضایی ،
برنامهریزیفضایی .156-129،2،
علمی-تخصصی 
Abelairas-Etxebarria, P., & Astorkiza, I. (2012). Farmland Prices and Land-Use Changes in Periurban
Protected Natural Areas. Land Use Policy, 29(3), 674-683.
Aken, J., Eckert, J., & Fox, N. (2010). Transfer of Development Rights (TDR) in Washington State:
Overview, Benefits, and Challenges.
Ataee, M., Mokhtari Malek Badi, R., & Darafshani, A. (2019). Legal Capacity Assessment of Transfer of
Development in Iran Comparative Study of Transfer of Development Laws in United States and
Iran. Paper presented at the 6th National Congress on Civil Engineering, Architecture & Urban
)Development Tehran University of Sience & Technology-Iran. (In Persian
Borna, M. (2020). Strategic planning Implementation of the transfer of development rights in valuable
urban contexts (Case study: Sangalaj neighborhood of Tehran). Paper presented at the 5th
International Conference on Researches in Science & Engineering & 2nd International Congress on
)Civil, Architecture & Urbanism in Asia, Bangkok-Thiland. (In Persian
Chamanara, S., & Kazemeini, A. (2016). Revitalizing Urban Gardens the Transfer of Development Rights
Approach in Shiraz, Iran. Agora Journal of Urban Planning, 10, 26-37.
Chen, C., Yu, L., & Choguill, C. L. J. L. U. P. (2020). “Dipiao”, Chinese Approach to Transfer of Land
Development Rights: The Experiences of Chongqing. Land Use Policy, 99, 104870.

 551

...حوزهﻫﺎي
 وپهنهبندي

تحققپﺮوژهﻫﺎيانتقﺎلحقتوسعهبﺮاسﺎسشنﺎسﺎیی

امکﺎنسنجی

:صﺎدقیوﻫﻤکﺎران

Clarke, D. (2018). Form and Function in China’s Urban Land Regime: The Irrelevance of “Ownership”.
Land Use Policy, 79, 902-912.
Conservancy, C. L. (2009). A Resource Guide to Designing Transfer of Development Rights Programs in
Washington State: Washington State Department of Community, Trade, and Economic
Development.
Fang, L., Howland, M., Kim, J., Peng, Q., & Wu, J. (2019). Can Transfer of Development Rights
Programs Save Farmland in Metropolitan Counties? Growth and Change, 50(3), 926-946.
Farsi Farashbandi, H., Azadeh, R., & Melkian Behbahani, M. (2017). A Feasibility Study of Transfer of
Development Right Approach to Provide Land for Urban Services in Shiraz. Journal of Urban
Studies, 6(22), 3-14. (In Persian)
Foran, M. (2009). Expansive Discourses: Urban Sprawl in Calgary, 1945-1978: Athabasca University Press.
Gogus, O., & Boucher, T. (1998). Strong Transitivity, Rationality and Weak Monotonicity in Fuzzy
Pairwise Comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94, 133-144.
Gogus, O., & Boucher, T. O. (1997). A Consistency Test for Rational Weights in Multi-Criterion
Decision Analysis with Fuzzy Pairwise Comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 86(2), 129-138.
Guzle, G., Akpınar, F., & Duvarcı, Y. J. H. I. (2020). Transfer of Development Rights for the
Effectiveness of the Conservation Plans: A Case from Historic Kemeralt. Izmir, 103, 102207.
Heselov-Dolin, L. (1979). Transfer Development Rights: A Needed Addition to Historic Preservation in
the District of Columbia. Catholic University Law Review, 28(4), 754-833.
Hoseini Khah, H., & Varesi, H. (2019). Urban Smart Growth With Emphasis on the TDR Method to
Provide the Land Urban Services (Case study: Yasuj City). Geography and Territorial Spatial
Arrangement, 9(32), 99-124. (In Persian)
Hou, J., Chan, E. H., & Li, L. (2018). Transfer of Development Rights as an Institutional Innovation to
Address Issues of Property Rights. Journal of Housing and the Built Environment, 33(3), 465-479.
Hou, J., Gu, D., Shahab, S., & Chan, E. H. W. (2020). Implementation Analysis of Transfer of
Development Rights for Conserving Privately Owned Built Heritage in Hong Kong: A
Transactions Costs Perspective. Growth and Change, 51(1), 530-550.
Kolaee, A., & Malek Afzali, A. (2018). Explaining the Framework for Revitalization and Regeneration of
Shiraz Ghasrdast's Gardens using Paradigms of Participatory Planning (Shri Arenstein). Paper
presented at the 3rd International Conference & 4th National Conference on Civil Engineering,
Architecture and Urban Design, Tabriz Islamic Art University – Iran. (In Persian)
Li, J., & Sun, Z. J. L. U. P. (2021). Does the Transfer of State-Owned Land-Use Rights Promote or
Restrict Urban Development?, 100, 104945.
Liang, X., Yuan, Q., Tan, X., & Chen, S. (2020). The Conservation of Collective-Owned Farmland via
the Transfer of Development Rights (TDR) in China--the Case of Ecological Fruit Park in
Guangzhou. Journal of Rural Studies, 78, 399-410.
Linkous, E. R. (2016). Transfer of Development Rights in Theory and Practice: The Restructuring of
TDR to Incentivize Development. Land Use Policy, 51, 162-171.
Linkous, E. R. (2017). Transfer of Development Rights and Urban Land Markets. Environment and
Planning A: Economy and Space, 49(5), 1122-1145.
Linkous, E., Laurian, L., & Neely, S. (2019). Why Do Counties Adopt Transfer of Development Rights
Programs? Journal of Environmental Planning and Management, 62(13), 2352-2374.

 1400تﺎبستﺎن،2شﻤﺎرة،9دورة،بﺮنﺎمهریزيشهﺮي

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
 پژو

552

Menghini, G., Gemperle, F., Seidl, I., & Axhausen, K. W. (2015). Results of an agent-Based Market
Simulation for Transferable Development Rights (TDR) in Switzerland. Environment and
Planning B: Planning and Design, 42(1), 157-183.
Movahed, K. (2008). Discerning Sprawl Factors of Shiraz City and How to Make it Livable. Paper
presented at the Proceedings of 44th ISoCaRP Congress. (In Persian)
Nedaei Tousi, S., Kazemian, G., & Hardani, B. (2020). Institutional Causes and Obstacles of Converting
Transfer of Development Rights (TDR) Approach to Urban Development Policy (Case Study: District
9 of Isfahan Municipality). Journal of Physical Development Planning, 5(2), 11-32. (In Persian)
Nelson, A. C., Pruetz, R., & Woodruff, D. (2013). The TDR Handbook: Designing and Implementing
Transfer of Development Rights Programs. Island Press.
Pruetz, R., & Standridge, N. (2009). What Makes Transfer of Development Rights Work? Journal of
American Planning Association, 75(1), 78-87.
Saidi, A. (2009). The Prin Ciples of Rural Geography (11th Ed.): The Center for Studying and Compling
University Books in Humanitics. Tehran: SAMT.
Saraei, M., & Shamshiri, M. (2012). Investigating the Tourism Situation in Shiraz for Achieving
Sustainable Development Using SWOT Technique Journal of Geography and Environmental
Planning (Journal of Humanities, University of Isfahan), 24(1), 69-88. (In Persian)
Serra, M. V., Dowall, D. E., Motta, D. M. d., & Donovan, M. (2015). Urban Land Markets and Urban
Land Development: An Examination of Three Brazilian Cities: Brasília, Curitiba and Recife.
Shahab, S., Clinch, J. P., & O'Neill, E. (2019). An Analysis of the Factors Influencing Transaction Costs
in Transferable Development Rights Programmes. Ecological Economics, 156, 409-419.
Shahab, S., Clinch, J. P., & O'Neill, E. J. J. O. T. A. P. A. (2018). Estimates of Transaction Costs in Transfer of
Development Rights Programs. Journal of the American Planning Association, 84(1), 61-75.
Shakooei, H. (2014). New Perspectivs in Urban Geography (Vol. 1). Tehran: SAMT. (In Persian)
Shao, Z., Xu, J., Chung, C. K. L., Spit, T., & Wu, Q. (2020). The State as Both Regulator and Player: The
Politics of Transfer of Development Rights in China. International Journal of Urban and Regional
Research, 44(1), 38-54.
Sheehan, J., Kelly, A. H., Rayner, K., & Brown, J. (2018). Coastal Climate Change and Transferable
Development Rights. Environmental and Planning Law Journal, 35 (1), 87-101.
Shi, C., & Tang, B.-S. (2020). Institutional Change and Diversity in the Transfer of Land Development
Rights in China: The Case of Chengdu. Urban Studies, 57(3), 473-489.
Shih, M., Chiang, Y.-H., & Chang, H. B. (2019). Where Does Floating TDR Land? An Analysis of
Location Attributes in Real Estate Development in Taiwan. Land Use Policy, 82, 832-840.
Suppes, P., Krantz, D. M., Luce, R. D., & Tversky, A. (1989). Chapter 14 - Proximity Measurement. In P.
Suppes, D. M. Krantz, R. D. Luce, & A. Tversky (Eds.), Foundations of Measurement (pp. 159225). San Diego: Academic Press.
Timmerman, D. (2019). An Inventory of Transfer of Development Rights Programs in the United States.
Master Thesis in City and Regional Planning, University of North Carolina at Chapel Hill, Doi:
https://doi.org/10.17615/4am4-yg65.
Triedman, L., Caldwell, C., Sangree, E., & McCauley, M. (2014). A Study of the Feasibility of a Transfer
of Development Rights Program in Lewiston, Maine.

 553

...حوزهﻫﺎي
 وپهنهبندي

تحققپﺮوژهﻫﺎيانتقﺎلحقتوسعهبﺮاسﺎسشنﺎسﺎیی

امکﺎنسنجی

:صﺎدقیوﻫﻤکﺎران

Varesi, H., Taghvaei, M., & Rezaei, N. (2012). Investigating the Role of Intra-firm Characteristics in
Improving Networking Interactions and their Innovation Capabilities in Tabriz Metropolitan
Region. Journal of Spatial Planning (Geographical), 2(2), 129-156. (In Persian)
Walls, M. A., & McConnell, V. D. (2007). Transfer of Development Rights in US Communities:
Evaluating Program Design, Implementation, and Outcomes: Resources for the Future.
Wang, B., Li, F., Feng, S., & Shen, T. (2020). Transfer of Development Rights, Farmland Preservation,
and Economic Growth: A Case Study of Chongqing’s Land Quotas Trading Program. Land Use
Policy, 95, 104611.
Zanjirchi, M. (2014). Fuzzy Hierarchical Analysis Process (Vol. 2). Tehran: Sanei Shahmirzadi
Publications. (In Persian)

