
 

 

 

 

 

 

  

Intermediate development planning in Region 3 of Kerman city with a 

sustainable development approach 

 Hossein Ghazanfarpour1 , Sadegh Karimi, Saeed Heydari Bezenjani 
 

1- Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. E-mail: 

ma1380@uk.ac.ir 

2- Associate Professor of Climatology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 

3- Master of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  

Received: 06 August 2021 

Revised: 04 October 2021 

Accepted: 15 December 2021 

Published online: 21 March 2022 

 

 

Keywords:  

Intermediate development,  

Sustainable Development,  

region 3,  

Kerman city. 

 

Introduction: Intermediate development refers to the redevelopment of vacant, abandoned 

or unused land, as well as land that has not been optimally used compared to adjacent land 

uses. The horizontal growth and expansion of cities has led to the fact that the lands inside 

the cities are not used optimally and these lands are empty or abandoned or turned into 

unrelated uses. The size of the cities has increased while there is a possibility of development 

within the urban context. The purpose of the research is to identify and feasibility of the 

development of intermediate in the 3rd urban area of Kerman. 

Data and Method: This research is applied in nature and descriptive-analytical in terms of 

method. Data collection is based on library and field method. Shannon's entropy has been 

used to check the extent of urban expansion, and GIS Arc software has been used to prepare 

and produce maps. 

Results: In this research, the land use of the 3rd district of Kerman city has been investigated 

and analyzed, the lands that are capable of urban use have been identified. It has been said 

that in case of intermediate development, this empty capacity can be used for urban 

development. 

Conclusion: The results of Shannon's entropy model show that during recent years, the 

physical development of Kerman city has been scattered and non-dense, the existing 

capacities of unused wasteland (interspaces) and incompatible uses (workshops, abandoned 

and military) which Within the four regions, there are three regions that were considered as 

intermediate development priorities for sustainable development. 
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English Extended Abstract 
 

Introduction 

Kerman is one of the big cities of Iran, which has experienced scattered growth and expansion in recent 

years. The increase in population and immigration has caused the urban area to expand, and this expansion 

includes many abandoned and dilapidated buildings. The city of Kerman is facing problems such as the 

destruction of agricultural lands around the city, environmental problems, and the increase in city costs 

due to the physical expansion of the city, which ultimately leads to the reduction of infrastructure facilities 

and facilities. The development that can be realized through the reconstruction and reuse of the same 

dilapidated urban buildings is actually the intermediate development of an option against the expansion of 

the urban suburbs. Therefore, it can be confidently acknowledged that the intermediate development 

strategy will be effective in reducing the development costs of the city of Kerman, and if the intermediate 

development model is implemented in the city of Kerman, the amount of economic costs and 

environmental destruction will decrease and increase the quality. The living environment of the city and 

the satisfaction of the citizens with their living environment. Intermediate development has consequences 

such as higher densities, integration of activities within the city, internal development, reduction of land 

consumption and reduction of distances between work and life, more useful use of space, reduction of 

energy consumption, reduction of environmental pollution, reduction of use It creates public 

transportation and maximum access to city services, etc., so that it can help improve the quality of the city 

environment. 

The purpose of the research is to analyze the functional status of the lands in the 3rd urban area of Kerman 

and the possibility of intermediate development in this urban area, so that sustainable development in the 

use of urban lands can be achieved with intermediate development. 

Data and Method 

This research is applied in nature and descriptive-analytical in terms of method. Data collection is based on library and field 

method. Shannon's entropy has been used to check the extent of urban expansion, and GIS Arc software has been used to prepare 

and produce maps. 

Results 

In this research, the land use of the 3rd district of Kerman city has been investigated and analyzed, the lands that are capable of 

urban use have been identified. It has been said that in case of intermediate development, this empty capacity can be used for 

urban development. 

Conclusion 
The results of Shannon's entropy model show that during recent years, the physical expansion of Kerman 

city has been scattered and non-dense, especially in the two and three urban areas of Kerman, and one of 

the noticeable consequences of this scattered growth is the formation of informal settlements on the 

outskirts. city, due to the scattered and uncontrolled expansion of Kerman city in recent years (Shannon's 

entropy coefficient was 1.37 in 1385, 1.46 in 1390, and 1.38 in 1395 This situation shows that urban 

growth has happened in the form of a spiral and bad urban conditions) Also, the lack of urban facilities 

and services compared to the population can be seen. For the purpose of sustainable development and 

physical expansion of the city, the existing capacities of development in the areas of the three cities of 

Kerman have been examined, the existing capacities of unused waste lands (interspaces) and numerous 

incompatible uses (workshops, abandoned and military) that are within There are areas of the third region 

as intermediate development priorities in the urban areas of the third region of Kerman were considered 

for sustainable development and to provide the proposed uses that according to the existing deficiencies 

and development capacities (barren, workshop, abandoned and military lands) The separation was done in 

each of the districts of the three-city region of Kerman. In addition to the uncontrolled urban growth, there 

are many empty spaces and incompatible spaces within the residential context of Region 3 that can be 

assigned to suitable uses, therefore, there is a potential for intermediate development in all four districts of 

this region. 

 

 

https://dx.doi.org/10.22103/JUSG.2021.2057


 

 

 

 

 

 

  

 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار 3افزا در منطقه ریزی توسعة میانبرنامه

 ، صادق کریمی، سعید حیدری بزنجانی  1حسین غضنفرپور

 uk.ac.ir1380ma@ رایانامه: .دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران -1

 .اقلیم شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران دانشیار  -2
 .کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران -3

 

 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشی ۀمقالنوع مقاله: 

 

 

 15/05/1400 :افتیدر خیتار

 12/07/1400: بازنگری خیتار

 24/09/1400: رشیپذ خیتار

 01/01/1401: انتشار خیتار

 

 

  ها:واژهکلید

، افزا، توسعه پایدارتوسعه میان

 .، شهر کرمان3منطقه 

 

 

های همچنین اراضی که نسبت به کاربری یا استفاده نشده وهاشده ر بازتوسعه اراضی خالی، ،افزاوسعه میانت :مقدمه

گسترش افقی شهرها موجب شده تا از  شود. رشد ومی رد استفاده قرار نگرفته اطالقمجاور به صورت مطلوبی مو
ای غیر مرتبط تبدیل هی خالی یا رها شده ویا به کاربریاین اراض اراضی درون بافت شهرها استفاده مطلوبی نشده و

 هدف پژوهش شناسایی و .الیکه امکان توسعه در درون بافت شهری وجود داردها افزایش یافته درحشود وسعت شهر
 .شهری کرمان است 3افزا در منطقه سنجی توسعه میانامکان 

ها مبتنی بر گردآوری دادهتحلیلی است. -توصیفی از لحاظ روش، کاربردی و ،این تحقیق از نظر ماهیت :روشداده و 

و همچنین برای تهیه و آنتروپی شانون  ازباشد. برای بررسی میزان گسترش شهری میدانی میای و روش کتابخانه
 استفاده شده است.  GIS Arcها از نرم افزار تولید نقشه

اراضی که  تجزیه وتحلیل قرار گرفته، شهر کرمان مورد بررسی و 3این تحقیق کاربری اراضی منطقه  در :هایافته

های غیر مرتبط درصد اراضی به کاربری 5بیش از شهر کرمان  3منطقه  ، درت کاربری شهری دارند شناسایی شدهقابلی
توان برای میاند که درصورت توسعه میان افزا از این ظرفیت خالی یا به اراضی خالی رها شده اختصاص  داده شده و

 .توسعه شهری استفاده نمود

ش فیزیکی های اخیر گسترنتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون نشان دهنده این امر است که طی سال :گیرینتیجه

های موجود اراضی بایر بالاستفاده )میان فضاها( و ظرفیتشهر کرمان به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده است، 
به عنوان ی  چهارگانه منطقه سه وجود دارد های ناسازگار )کارگاهی، متروکه و نظامی( که در درون نواحکاربری
 ر نظر گرفته شدند.توسعه پایدار دهای توسعه میان افزا جهت اولویت

یای جغراف. داریتوسعه پا کردیشهر کرمان با رو 3در منطقه  افزاانیتوسعة م یزریبرنامه(. 1401) غضنفرپور،حسین؛ کریمی، صادق؛ حیدری بزنجانی، سعید استناد:

  :702022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .253-270(، 1) 9 اجتماعی شهری،
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7010.22103/JUSG.2022.20http//doi.org/ DOI: 
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 مقدمه

ای پیچیده و پویا در گذر زمان همواره دچار تحوالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسـی شهر به عنوان پدیده
(. بـا 58: 1393ی جمعیت شهری اسـت )سـیا الـدینی،و چنین تحوالت وسیعی متاثر از رشد گسترده شودو فرهنگی می

ناپذیر است. گسترش افقی شـهر کـه برنامه و افقی شهری امری اجتنابتوجه به رشد روز افزون جمعیت شهری ، رشد بی
قرن اخیر نه تنها در کشورهای توسـعه یافتـه  ای است که در نیمشود پدیدهرویی نامیده میاصطالحا پراکندگی یا پراکنده

(. قطعات شهری به صورت ناپیوسته و رشـته 66: 1392بلکه در کشورهای درحال توسعه نیز اتفاق افتاده است )مختاری، 
هـا گیری هستند. افزایش جمعیت شهرها و نیازهـای خـدمات و مسـکن آنای بیگانه از هم در حال شکلرشته و به گونه

در الگوهـای  تغییراتهای اخیر، عالوه بر های فراوانی رو برو کرده است و در طی دههوسعة شهری را با چالشی تمسئله
 :SVORAY, 2005) زیست گذاشته اسـتای و محلی و محیطکاربری اراضی، اثرات وسیعی روی جامعه، اقتصاد ناحیه

های بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر برای رسیدن ظرفیتها و توسعة درونی )میان افزا( به کارگیری تمام توان(. 339
به شهری پایدار و مشارکتی است و تمامی ساختارهای اجتماعی، کالبدی، سیاسی و اقتصادی را برای رسـیدن بـه تعـادل 

 (.48: 1388)آیینی،  دهدکیفی و کمی و پایدار ارتقاء می
-برداری و بهـرهجمعیت در جهت مدیریت خردمندانة فضا در بهرهافزا ابزار خوبی است برای جذب سرریز توسعة میان

سازی زمین بـایر و گسـترش وری زمین، کاهش قیمت زمین از طریق استحصال زمین بافت فرسوده به جای هزینه آماده
های فرسوده شـهری  و عمودی شهرها به جای گسترش افقی و اولویت توسعه شهرها از طریق نوسازی و بهسازی بافت

های شهری فواید و مزایای زیـادی دارد کـه افزا در بافترهیز از تخریب باغات و یا گسترش محدوده شهر. توسعة میانپ
هـای سـبز، ها از طریق کاهش فشـارهای توسـعه در پهنـههای کشاورزی و جنگلاند از : حفظ فضاهای باز، زمینعبارت

ای مشـخ  از طریـق ز شهری، افزایش پایه مالیـاتی بـرای حـوزهها یا مراکهایی برای باززنده سازی محلهایجاد فرصت
ایجاد ارزش در ملک یا احیای انرژی آن، تخصی  کاربری مناسب و کارآمد بـه اراضـی متـرو  و بـایر و دایـر، بهبـود 

ایش ها و تسهیالت موجود جامعه، حمایت از توسـعة متـراکم و افـزافزایش پایداری از طریق استفاده مناسب از زیرساخت
  ست.هاتراکم، ایجاد اختالط در کاربری
ی را تجربه کرده است. های اخیر رشد پراکنده و گستردگی زیادایران است که در سال بزرگ کرمان یکی از شهرهای

شهری همواره گسترش یابد و این گسترش در حالی اسـت کـه  موجب شده است که محدودۀمهاجرت  وجمعیت افزایش 
و مخروبه بسیاری را در دل خود جای داده است. شهر کرمان بـا گسـترش فیزیکـی مشـکالتی از های متروکه ساختمان

ی شهری روبه رو است کـه در هامحیطی، افزایش هزینههای کشاورزی اطراف شهر، مشکالت زیستقبیل تخریب زمین
مجـدد از  تواند از طریـق بازسـازی و اسـتفادای که میشود. توسعهباعث کاهش امکانات زیربنایی و تأسیسات مینهایت 

افزا یک گزینه در مقابـل گسـترش حومـه شـهری، شهری محقق شود در واقع توسعة میان فرسودۀهای همین ساختمان
های توسعه شهر کرمان مؤثر افزا در کاهش هزینهتوان با اطمینان اذعان داشت که راهبرد توسعه میاناست.  بنابراین می

زیسـت های اقتصادی و تخریب محیطافزا در شهر کرمان، میزان هزینهو در صورت اجرای الگوی توسعة میانخواهد بود 
 مندی شهروندان از محیط زندگی خـود خواهـد شـد.یابد و باعث افزایش کیفیت محیط زندگی شهر و رضایتکاهش می

ها در درون شهر، توسعة درونی، کاهش مصـرف عالیتسازی فهای باالتر، یکپارچهتوسعة میان افزا پیامدهایی مانند تراکم
هـای گیری مفیدتر از فضا، کاهش مصـرف انـرژی، کـاهش آلـودگیزمین و کاهش فواصل بین محل کار و زندگی، بهره

آورد تـا بتوانـد ونقل عمومی و حداکثر دسترسی به خدمات  شهری و ... را پدید میمحیطی، کاهش استفاده از حملزیست
 .کیفیت محیط شهر کمک نماید  به بهبود

افزا در این منطقه شـهری شهری کرمان و امکان توسعه میان 3هدف تحقیق تحلیل وضعیت کاربردی اراضی منطقه 
 .درکاربری اراضی شهری دست یافت افزا بتوان به توسعه پایداراست که با توسعه میان
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 نظریپیشینۀ 

 مرسوم فراسوی معیارهای در شهر هویتی -ذهنی ابعاد چون فلسفی است ای علمی،مقوله -فلسفی است ایمقوله شهر

 گیـرد. ازمـی هنری مقام -فرهنگی پویای هایارزش محدوده در و گرفته قرار نوگرا(  یا گرا عملکرد چه گرا فرهنگ )چه

 در آن کالبـدی و ابعاد عینـی چون علمی است ای مقوله شهر گیرد. صورت شهر با فلسفی برخوردی که است الزم رو این

 دیگر سوی است. از قابل سنجش علمی معیارهای و ضوابط با و... فضائی – کالبدی اقتصادی، – اجتماعی های زمینه همة

 یافتـه رشـد زمـان گذشت با و تکامل یافته فضا در شده ایجاد خاص ای نقطه در که زمانی – مکانی است ای پدیده شهر

شهر پدیده ایست پویا که در تبعیت از تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در یک  اساساست.
و نظـام پویـایی  بخشدیمقلمرو جغرافیایی به خود شکل کالبدی داده و در ارتباط با شهرهای دیگر به خود شکل فضایی 

 (.18: 1388)نظریان، د آوریمدر حال دگرگون را در گذر زمان به وجود 
 از حاصلی است نهایت در شهر اینجا شود. درمی تعریا اجتماعی واقعیت یک مثابه به شهر شناختی جامعه رویکرد در

 روابط این از روابط شهری و فضاها گیریشکل که دارد وجود باور این بنابراین، و اجتماعی بازیگران میان روابط مجموعه

 فرمانـدهی و فرمـانبری روابـط یعنـی حکومـت ظهـور با که قدرتمند روابط در نابرابری از تبلوری کنند. شهرهامی تبعیت

 (.137: 1384همخوانی دارند )صرافی، 
 و پراکنده بیرونی رشد یا باشد: توسعه می بندیتقسیم قابل دو دسته کلی به فرم و شکل نظر از شهرها کالبدی توسعه

 (.28: 1394درونی)زارعی و ترکمن ها،  توسعه و دوم
« حـ  مکـان»خلـق  نیازمنـد کـه جدیـد هایهمسایگی برای را اختالط کاربری جدید هایفرصت افزا میان توسعه
 ,Roy Hienitzاسـت ) بـوده گذشته سال 50 در توسعه هایپروژه شده گم موضوع حلقه این که آورد،می بوجود هستند،

2001: 4.) 

 متصل شهری سیاست توسعه دو کنار در که است شهری توسعه گانهسه  هایسیاست از افزا یکیمیان توسعه سیاست

 شهر بستر در اینکه به توجه با توسعه میان افزا شهر، شود.می مطرح ناپیوسته یا منفصل شهری توسعه سیاست و پیوسته یا

 نه است که چندوجهی و پیچیده موضوعی پذیردمی صورت واحدهای همسایگی و شهروندان و ساکنان حضور با و موجود

و زیسـت محیطـی  اقتصـادی فرهنگـی، اجتماعی، قوی ابعاد دارای بلکه است و شهرسازی کالبدی فیزیکی، کار یک فقط
 (.106: 1392و همکاران،  است)احدنژاد

های بیرونی شهر به سمت اراضی های درون شهر دارد و جهت توسعه را از زمیناین شکل از توسعه که نظر به زمین
 .(115: 1401سازد، توسعه میان افزا نامیده می شود. )جلیز و همکاران، می داخلی معطوف
 ساخته شده نواحی شده درون بهره برداری کم و رهاشده خالی، اراضی روی بر جدید مسکونی توسعه میان افزا، توسعه

 کوچـک توسـعه بـا متـرادفافزا میان داشته است. توسعه وجود آن در الزم هایزیرساخت قبل از که است موجود شهری

 کردن پر طریق توان ازمی را شهر در مسکن نیاز و جمعیت آینده رشد اعظم باالست بخش هایسرانه و حجم کم مقیاس،

 بناهـای کـاربری تغییـر و احیـاء و و فرسوده متروکه مناطق بازسازی و نوسازی تراکم، متعادل افزایش شهر، موجود بافت

 (.107: 1392همکاران، موجود، )احدنژادو  قدیمی
 تواند شکل گیردسه راهبرد اساسی که توسعه میان افزای شهری براساس آن می

تواند جانشینی برای گسترش پیوسته افقی که می« راهبرد مدیریت رشد»راهبرد میان افزای شهری به عنوان -1
 شهرها باشد

هایی را برای توسعه تواند فرصتکه می« تراهبرد حفاظت از محیط زیس»توسعه میان افزای شهری به عنوان -2
 شهرهای موجود بدون مصرف و تخریب اراضی کشاورزی ، زراعی و اراضی حساس زیست محیطی فراهم نماید. 
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های فرسوده، پژمرده توان از طریق توسعه مجدد بافتمی« راهبرد توسعه مجدد»توسعه میان افزای شهری -3
های ناکارآمد شهری به پویایی شهری و سرزندگی شهری تنوع و سالمت رصهای عورهاشده ،اراضی بایر و قهوه

  .(Anderson, 2005: 3-4)اقتصادی و اجتماعی، حیاتی دوباره بخشید 

 :مزایا ومحدودیت های توسعه میان افزا بد تحقیق داداش پور وهمکاران به شرح زیر است

 افزامیان توسعه هایمحدودیت و هامزیّت -1جدول 

 میان افزا توسعه موانع میان افزا توسعه مزایای
 نـر  کـاهش شهری، هویّت ارتقای اجتماعی، عدالت رعایت اجتماعی

 امنیّت ارتقای اجتماعی، تعلّق ح  افزایش و جنایت، جرم
 آگـاهی عدم دلیل به طرح در مردم مشارکت عدم احتمال اجتماعی

 توسعه دهندگان و شهرداری منافع کافی، تقابل

 حمل هایهزینه کاهش توسعه، های هزینه در صرفه جویی اقتصادی

 فقر کاهش شغلی، هایفرصت نقل، ایجاد و
 بـاالی هـایهزینه زمین، تجمیع و تملک زیاد هایهزینه اقتصادی

 توسعه

 بـا هـای مکـان از حفاظت تاریخی، های ساختمان بهسازی کالبدی

 از با شهر کالبد هماهنگ رشد ترافیک، حجم ارزش، کاهش

 ها بافت بردن گسستگی بین

 سیل، زلزله، خطرپذیری همچون محیطی مسایل و شرایط کالبدی

 ضعیا زهکشی و ضعیا خا  زمین، رطوبت باالی

 زیســـت

 محیطی
 کشـاورزی، و سـبز ارضـی در سـاز و ساخت به نیاز کاهش

 آلودگی های سالمتی، -بهداشتی مشکالت و کاهش مسائل

 محیطی

 زیســـت

 محیطی
 مقـررات و کـدها زمـین، از اسـتفاده مقررات انعطاف عدم

 بندیمنطقه پارکینگ، ساختمانی، مقررات

 (5: 1393منبع: )داداش پور و همکاران، 

میالدی نقطه عطفی در  1995المللی اسکان بشر سازمان ملل در شهر استامبول ترکیه در سال برگزاری کنفران  بین
(. پیترهـال در خصـوص معنـا و 292: 1388آید )سـعیدی، پایدار شهری به شمار میارتباط با فراگیر شدن رویکرد توسعه 

هـای نویسد: شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسـلمفهوم توسعه پایدار شهری می
توسـعه پایـدار شـهری را بـه ( 2006(. همچنین کمیسیون اروپا )16: 1388مقدم، آینده را تضمین کند )مفیدی و افتخاری

 :Sneddon, 2005)کنـد عنوان چالش حل مشکل ایجاد شده برای شهر و مشکالت ایجاد شده برای شهر تعریا می

در نهایت باید گفت منظور از توسعه پایدار شهری فرایندی است که هـدف آن ایجـاد شـهر پایـدار مطـابق نیازهـای (. 2
های حال و آینده است. توسعه پایـدار شـهری مسـتلزم ناسب برای زندگی نسلشهروندان و از لحاظ عملکردی، مکانی م

موفقیت در تحقق اهداف کیفی شهری و مشروط به فراهم آوردن شرایط برابری نسل حاضر و آتی است. همچنین ذخایر 
 (.297-293 :1388منابع طبیعی شهر و منطقه نباید فراتر از توان بازتولید آن در شهر مصرف شود )سعیدی، 

های فرسوده فرصت بسیار خوبی برای مدیریت شهری است که فضاهای جدیدی را  از درون این بافت بنابراین بافت
های فرسوده ها تجدید نمایند و در اهمیت و ضرورت توسعه میان افزای شهری باید گفت با توجه به افزایش اراضی بافت

شود. )خزایی، است که منجر به تحقق پایداری کالبدی شهری می در درون شهرها، توسعه درونی از جمله راهبردهایی
1398 :108). 

 پیشینۀ عملی

افزا را بـه عنـوان پردازد که آیا میتوان اصول توسعة میاناین پژوهش به این پرسش می ،(1393) همکاران ورموسوی و پ
ها در سه افزا، این ویژگییازسنجی توسعة میانیکی از ابعاد توسعه شهری پایدار، در شهر تهران به کار گرفت؟ به منظور ن

محیطی تحلیل گردیدند در نهایت، با اتکا بـه شـرایط تهـران،  -عملکردی و کالبدی -اقتصادی، کارکردی -بعد اجتماعی
 افزای تهران ارائه شد.ی میانهایی برای توسعهراهبردها و سیاست
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افـزا در بهبـود فضـایی و عملکـرد بافـت کاربرد اصول توسعة میان»ای با عنوان در مقاله ،(1395بابایی و همکاران ) 
افـزا کـه ایـن هـای توسـعة میـانافزا و شـاخ با بیان اهداف و مزایا و موانع توسعة میان «شهری در قلعه آبکوه مشهد

شـاخ  سـازگاری و  .3های استاندارد یـا مصـوب شـهری های مربوط به سرانه. شاخ 2وری زمین . بهره1ها شاخ 
افـزا در . شاخ  نفوذپذیری امکان کـاربرد اصـول توسـعة میـان5. شاخ  کیفیت یا قدمت ابنیه 4ها ناسازگاری کاربری

یـابی بـه منـاطقی بـا بـاالترین های بومی تعریا شده و ارائه روشی جهت دستهای شهری ما  با توجه به شاخ بافت
 هاست.گذاری آنارزش بندی وپتانسیل برای این توسعه و رتبه

-سنجی کالبدی بافت مرکزی شهرها به منظور توسعة میـانظرفیت»ای با عنوان درمقاله ،(1395زیاری و همکاران ) 

گیری از الگوی توسعة ی مرکزی شهر میناب با بهرههای کالبدی محدودهشناسایی ظرفیت، و با هدف«افزا در شهر میناب
معیار تأثیرگذار تعـداد طبقـات،  12، از  ARC GISنیک فرایند سلسله مراتبی فازی و استفاده از افزا، با استفاده از تکمیان

های فضـای کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، کاربری اراضی، قدمت بنا، جن  مصالح، دانه بندی قطعات، دسترسی به کاربری
های مناسـب ی نهایی ظرفیتاند و نقشهشدهپوشانی مذهبی، مراکز آموزشی، شیب و فاصله از مسیل، هم -سبز، فرهنگی
 به دست آمد.
بررسی معیارهای ظرفیت سنجی توسعه مجـدد در محـدوده بافـت »در پژوهشی تحت عنوان  ،(1395نتاج ) نوریان و
نتایج پژوهش نشانگر این است که  توسعه مجدد شهر به عنـوان یـک سیاسـت همـه جانبـه، بـا توجـه بـه  «قدیم بابل
تواند تا حدودی اهداف طرح های توسعه شهری را تحقق ببخشد، و بابررسی ظرفیت شـهر ظرفیت شهر، میها و پنانسیل
 .توان از رشد بی رویه شهرجلوگیری کردمی

افزای شهری و کارآمدی سیاست رشد درون افزای کالن های درونعرصه»در پژوهشی با عنوان  ،(1396اکبری )علی

های ساختمانی درون شهر، سوداگری زمین ی شهرداری به رانت فضایی ناشی از فعالیتنشان داد که وابستگ «شهر تهران

تمرکز گرایی چرخه شهرنشینی ملی،  -و مسکن درون شهر، آستانه تراکمی پایین و ظرفیت اشباع نشده تراکم شهری

رد و کارآمدی سیاست تغییرات اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی و اصل حفاظت از اراضی پیرامون شهر، دالیل اصلی کارب

 رشد درون افزای تهران است. 

، بـه «افـزا شـهر اهـوازهای بایر به منظور توسعة میانارزیابی زمین»ای با عنوان در مقاله ،(1396آروین و همکاران) 
وزن افزا براساس متغیرهای تأثیرگذار بر توسعة شهری پرداختند. جهت تخصی  های بایر جهت توسعة میانارزیابی زمین

استفاده شد. نقش نهایی  ARC GISها از نرم افزار استفاده کردند. جهت تلفیق داده ANPها، از دو مدل دیمتل و الیه
 دهد. افزا را نشان میهای بایر به منظور توسعة میانبندی زمیناولویت

سوی خط و مشی جدید و افزا به در  توسعه میان»در پژوهشی با عنوان  ،(2014پیتر نیوتن و استفن گالکیم )

به این نتیجه رسیدند که چالش عمده برای شهرهای استرالیا پر  «توصیه برای بازسازی شهری در حومه شهرهای استرالیا

 .های پدید آمده استکردن مناطق مسکونی در حومه

 شناسیها و روشداده

 تحلیلی است.–ماهیت ،کاربردی واز نظر روش توصیفی این پژوهش از نظر با توجه به طرح تحقیق و اهداف تحقیق، 
با استفاده از منابع علمی مرتبط با توسعه میان که  باشدمیدانی میو  ، اسنادیایها مبتنی بر روش کتابخانهگردآوری داده

ها وری دادهآشیوه جمع گردیدهای برای بررسی و شناسایی وضع موجود استفاده افزا و همچنین از روش موردی و زمینه
-های مربوطه جهت استفاده از آمار، اطالعات، نقشه و..( و کتابخانهها، ادارات و ارگانبه شیوه اسنادی)مراجعه به سازمان

افزا با رویکرد توسعه پایدار( و میدانی)از طریق ریزی توسعة میانای)جهت مطالعه الگوهای نظری در راستای برنامه
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ده موردمطالعه( جمع آوری اطالعات صورت گرفته است و از مدل آنتروپی شانون برای مشاهده وضع موجود در محدو
در تهیه و تولید نقشه ها  ARC GISتجزیه و تحلیل و تعیین پدیده رشد بی قواره شهری و همچنین از نرم افزار 

 استفاده شده است.
گردد. ساختار کلی مدل بـه شهری استفاده میمدل آنتروپی شانون برای تجزیه و تحلیل و تعیین پدیده رشد بی قواره 

 شرح زیر است. 
 * H = -∑pi(                                                                                                          1-4رابطه )

lnpi 

 در این رابطه :
H :مقدار آنتروپی شانون 
Pi : نسبت مساحت ساخته شده )تراکم کلی مسکونی( ناحیهi به کل مساحت ساخته شده مجموعه نواحی 
n :مجموع مناطق 

است. مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلـی متـراکم )فشـرده( شـهر  Ln(n)ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا 
 Ln(n)ری است. زمانی کـه ارزش آنتروپـی از مقـدار بیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شه Ln(n)است. در حالی که مقدار 

 بیشتر باشد رشد بی قواره )اسپرال( اتفاق افتاده است.

 قلمرو پژوهش
 1755و ارتفـاع  یدرجـه عـرش شـمال 30و  17و  شـرقیدرجه طول  57و  50به مختصات  یشهر کرمان در نقطه ا

دشـت شهر از جنوب به  نیباشد. ا یشهر استان م نیشهر مرکز استان کرمان و بزرگتر نیقرار دارد. ا ایاز سطح در یمتر
و از غـرب  الزمانارتفاعات مسـجد صـاحباز شرق به  و هیآباد و ارتفاعات باداموئ یماهان و جوپار، از شمال به دشت زنگ

 4نطقه سه شهری کرمـان دارای مکه  باشد یم یشهر هیناح 13منطقه و  4 یداراکه  محدود شده است فرودگاه کرمان
خانوار می باشد.روند رشد شهری کرمان نشان می دهد که این شهر اگرچه  52712و    177720ناحیه شهری و  جمعیت 

با رشد جمعیت وافزایش مهاجرت روبرو بوده است اما گسترش شهری آن به مراتب سریع تر از رشد جمعیت بـوده اسـت 
است که تراکم اندکی دارد .میزان آنتروپی شانون نشان دهنده تراکم پـایین وگسـترش  بطوریکه کرمان یکی از شهرهایی

 فیزیکی این شهر است.
 



 253-270(، 1)9، غضنفرپور و همکاران 259
 

 

 
 موقعیت شهر کرمان و منطقه سه -1شکل

 

 
 موقعیت نواحی منطقه سه شهری کرمان -2شکل 

 هایافته

باشـد. خانوار مـی 52712جمعیت و نفر  177720منطقه سه شهر کرمان دارای  1395با توجه به آمار سرشماری سال 
( وضعیت تراکم جمعیت منطقه سه نشان داده شده است، که نشان دهنده تراکم باالی جمعیتـی در برخـی از 3در شکل )
تا  151بلو  با جمعیت  274نفر و تعداد  300بلو  با جمعیت بیشتر از  59باشد، بطوریکه تعداد های این منطقه میبلو 
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های جمعیتی این منطقـه باشد اما اکثر بلو نفر می 150تا  101بلو  با جمعیت  309و همچنین تعداد باشد نفر می 300
 شهری تراکم جمعیتی پایینی دارند.

 
 تراکم جمعیت منطقه سه شهری کرمان -3شکل 

 کاربری اراضی منطقه سه شهر کرمان 

موضوع زمین و چگـونگی اسـتفاده از آن همـواره مفهوم کاربری اراضی، توزیع فضایی کارکردهای شهری است که  
ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسـعه شـهری را چگـونگی مداخلـه و موضوع و بستر اصلی برنامه

محیطـی در اقتصـادی ،کالبـدی و زیسـت -زند و همواره یکی از مسائل اجتماعینظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می
( در منطقه سه شهر کرمان، کاربری مسکونی بـا 2ر را این مقوله تشکیل داده است.  با توجه به جدول )شهرنشینی معاص

درصد بیشترین درصد از مساحت منطقه را اشغال کرده است و شبکه  35/42مترمربع،  9812543و مساحت  31029تعداد 
ه خود اختصاص داده است، کاربری آموزشی بعـد درصد ب 48/24معابر بعد از مسکونی بیشترین مساحت اشغال شده را با  

درصد به خود اختصاص داده است و درصد   51/8بیشترین مساحت اشغال شده را با   1490457از شبکه معابر با مساحت 
 اند. درصد، به خود اختصاص داده 42/6ا قابل توجهی از مساحت منطقه سه شهری کرمان را اراضی بایر ب

 1395اربری اراضی منطقه سه شهری کرمان وضع موجود ک -2جدول 

 کاربری تعداد مساحت)مترمربع( درصد

 اداری 73 1182447 49/5

 انبار و حمل و نقل 3 1015 01/0

 آموزشی 164 1490457 43/6

 باغ 48 1430330 17/6

 بایر 445 1125248 86/4

 درمانی-بهداشتی 47 139113 60/0

 پار  و فضای سبز 61 494460 13/2
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 تاسیسات و تجهیزات  15 82492 36/0

 تجاری 2212 810789 50/3

 مسکونی -تجاری 823 347976 50/1

 خدماتی 42 45573 20/0

 فرهنگی 7 56104 24/0

 کارگاهی 65 50837 22/0

 متروکه 3 1645 01/0

 مذهبی 60 41093 18/0

 مسکونی 31029 9812543 35/42

 شیر(صنعتی )کارخانه  1 73050 32/0

 نظامی 8 162941 70/0

 ورزشی 15 81970 35/0

 شبکه معابر 2161 5671776 48/24

 (1395)( شهرداری کرمانGIS: واحد آمار و اطالعات)منبع

 
 کاربری اراضی وضع موجود منطقه سه شهری کرمان-4شکل 

 در منطقه سه هایکاربرتحلیل وضعیت  سازگاری 

مانند یک موزاییکی است که باید کنترل شود تا از سازگاری و توازن محیط ساخته شـده، ریزی، زمین از دیدگاه برنامه
ی فعالیت بـا یکـدیگر خوانهمباید از نظر سنخیت و  رندیگیمیی که در حوزه یکدیگر قرار هایکاربر. داطمینان حاصل شو

سـازگاری، تبیـین میـزان سـازگاری و  ری تهدف از مـا منطبق بوده و موجب مراحمت و مانع انجام فعالیت دیگر نگردد.
ی منطقه سه شـهری هایکاربرر تبیین چگونگی سازگاری د . باشدیمی سازگار با ناسازگار هایکاربرجلوگیری از تداخل 

را مشـخ  نمـوده و در نهایـت کیفیـت  هایکاربریزان سازگاری م کرمان با استفاده از جدول ماتری  متقابل سازگاری،
یب شـ ی قابل بررسی در این مورد همچـون انـدازه و ابعـاد زمـین،هانهیزمنقطه نظر سازگاری با توجه به  را از هایکاربر

غیـره مـورد و ی وابسته، کیفیت هوا، کیفیت صدا، میزان نـور، بـو هایکاربر ،و تجهیزات ساتیتأسزمین، شبکه ارتباطی، 
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بـی ، 2سـازگار  ، نسـبتا1ًسـازگار  کـامالًارائـه شـد ) د. وضعیت سازگاری کاربری اراضی بدین ترتیبدهیممطالعه قرار 
( نشان داده شده اسـت.  بـا توجـه بـه ایـن جـدول 3(، نتایج آن در جدول )5ناسازگار  کامال4ًناسازگار ، نسبتاً ،3تفاوت 

هـای های مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی می باشد و کـاربریبیشترین سازگاری بین کاربری
باشند که کیفیت محیط شهری منطقه سـه را از لحـاظ کالبـدی، ناسازگار نیز کاربری کارگاهی، بایر، متروکه و نظامی می

 زیست محیطی، اجتماعی و... پایین آورده است.

 1395ی منطقه سه شهر کرمان هایکاربرری  متقابل سازگاری وضع موجود تما -3جدول 
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 مسکونی 1 2 2 3 4 2 2 1 5 2 5 4 4 5

 آموزشی 2 1 3 4 4 3 3 3 5 2 5 4 4 5

 تجاری 2 3 1 3 3 3 3 3 4 1 5 4 4 5

 درمانی-بهداشتی 3 4 3 1 2 4 4 4 5 3 5 5 5 5

 اداری و انتظامی 4 4 3 2 1 3 3 4 4 2 4 5 2 5

 مذهبی-فرهنگی 2 3 3 4 3 1 3 2 5 2 5 4 4 5

 ورزشی 2 3 3 4 3 3 1 1 5 3 5 4 3 5

 فضای سبز 1 3 3 4 4 2 1 1 5 2 5 3 3 5

 کارگاهی 5 5 4 5 4 5 5 5 1 4 3 3 4 5

 خدماتی 2 2 3 4 1 4 3 2 5 1 5 4 3 5

 بایر 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 4 5

 تاسیسات و تجهیزات 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 1 3 5

 نظامی 5 4 4 5 3 5 4 5 4 3 3 4 1 5

 متروکه 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

 مأخذ: نویسندگان

 
 کاربری های ناسازگار منطقه سه شهری کرمان-5شکل 
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 افزا درون نواحی منطقه سه شهر کرمانتوسعه میان

 های از پتانسیل در استفاده توسعه، این و پرشده درون نواحی در موجود هایشکاف که گرددمی سبب فزا،امیان توسعه

 باعـث درون، از شـهر دارد. توسعه حیاتی نقشی شهری پراکندگی از جلوگیری و بکر هایزمین از محافظت و موجود شهر

کاربری هـایی کـه از نظـر سـازگاری، مطلوبیـت و  و قرار گرفته برداریبهره مورد خالی، یا بالاستفاده فضاهای شود تامی
با توسعه درونزا در شهر از رشد افقی شهر کرمـان کـه  وابستگی در سطح بسیار پایینی قرار دارند، نیز دارای ارزش شوند و

مـزاحم و  هـای کـاربری جایگزینی و انتقال با مشکالت عدیده ای را به وجود آورده است جلوگیری شود بدین صورت که
 مانـده باقى فضای از نواحی داخلی شهر، خارج به ناسازگار شهری مانند کاربری های گارگاهی یا نظامی مانند پادگان و...

ها بخصوص خدماتی که دسترسی شهروندان به آنها نامناسب کاربری سایر توسعه و احداث جهت تواند کاربری ها می این
 گیرد. قرار برداریمورد بهره حد مصوب و استاندارد است، هایی که سرانه شان کمتر ازباشد و کاربریمی

رویه شهر کرمان و همچنین کمبود امکانات و خدمات شهری نسبت به جمعیت، الزم است بـه با توجه به گسترش بی
های موجود توسعه در درون نواحی منطقه سه شهر کرمـان پرداختـه شـود، جهـت منظور توسعه پایدار، به بررسی ظرفیت

های ناسازگار )کارگـاهی، متروکـه و نظـامی( های موجود از اراضی بایر بالاستفاده )میان فضاها( و کاربریسی ظرفیتبرر
عنوان اولویت توسعه میان افزا در نواحی شهری منطقه سـه کرمـان متعددی که در درون نواحی منطقه سه وجود دارد، به

 ت توسعه پایدار در نظر گرفته شوند.جه

 توسعه میان افزا در منطقه سه شهر کرمانهای ظرفیت
کـاربری نظـامی )نظـام  2مترمربـع و تعـداد  79557قطعه زمین بایر معادل  96ناحیه هفت شهری منطقه سه دارای 
تـوان باشـد کـه میمتر مربع کاربری کارگاهی می 6070مترمربع و همچنین  626وظیفه و قرارگاه تاکتیکی ابوذر( معادل 

 باشد.مترمربع ظرفیت توسعه میان افزا می 86253ر مجموع دارای گفت این ناحیه د
کاربری کارگاهی معادل  22مترمربع و تعداد  92546قطعه زمین بایر معادل  60ناحیه هشت شهری منطقه سه دارای 

-ا مـیمترمربع ظرفیت توسعه میان افز 104399توان گفت این ناحیه در مجموع دارای مترمربع می باشد، که می11853

 باشد.
کـاربری  26مترمربـع و تعـداد  376923قطعـه زمـین بـایر معـادل  246ناحیه یازده منطقه سه شهری کرمان دارای 

مترمربـع  384213توان گفـت ایـن ناحیـه در مجمـوع دارای مترمربع می باشد، که می 7290کارگاهی و صنعتی معادل 
 باشد.ظرفیت توسعه میان افزا می
کاربری کارگاهی  6مترمربع و تعداد  576222قطعه زمین بایر معادل  43سه شهری کرمان دارای ناحیه دوازده منطقه 

باشد کـه مـی تـوان گفـت ایـن ناحیـه در مجمـوع دارای مترمربع متروکه می 1645مترمربع و همچنین  25624معادل 
 مترمربع ظرفیت توسعه میان افزا است.  603491
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افزا ناحیه هفت منطقه سه شهر های توسعه میانظرفیت -6شکل 

 کرمان

 
افزا ناحیه هشت منطقه سه شهر های توسعه میانظرفیت  -7شکل 

 کرمان

 
افزا ناحیه یازده منطقه سه شهر های توسعه میانظرفیت -8شکل 

 کرمان

 

 
 افزا ناحیه دوازده منطقه سه شهر کرمانهای توسعه میانظرفیت -9شکل 

 افزا در منطقه سه شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار میانریزی توسعۀ برنامه

-های پیشنهادی باتوجه به کمبودهای موجود و ظرفیـتافزا، به ارائه کاربریهای توسعه میانپ  از شناسایی ظرفیت

ضـاهای های توسعه )اراضی بایر، کارگاهی، متروکه و نظامی( به تفکیک در هر یک از نواحی منطقه سه بـا پـر کـردن ف
خالی درون نواحی و استفاده بهینه از کاربری های ناسازگار به منظور افزایش کیفیت محیطی و جلوگیری از رشد افقـی و 

به کاهش سطح اراضی بایر، کارگاهی،اراضی ناسازگار،نظامی ومتروکه مبادرت وکـاربری پراکنده رویی بیشتر شهر کرمان،
 .(10شکلو  4پیشنهاد داده شده است )جدول، ا بهبود می بخشدرها وضعیت دسترسیهایی مورد نیاز بوده و

 افزا در منطقه سه شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدارریزی توسعة میانبرنامه -4جدول 

 پیشنهادی
 تغییرات

 موجود

 کاربری مساحت)مترمربع( درصد کاربری مساحت)مترمربع( درصد

 اداری 1182447 27/7 - اداری 1182447 27/7

 انبار و حمل و نقل 1015 01/0 - انبار و حمل و نقل 1015 01/0

 آموزشی 1490457 51/8 +364906 آموزشی 1855364 59/10

 باغ 1430330 16/8 - باغ 1430330 16/8

 بایر 1125248 42/6 -1125248 بایر 0 0

 درمانی-بهداشتی 139113 79/0 +129038 درمانی-بهداشتی 268151 53/1
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 پیشنهادی
 تغییرات

 موجود

 کاربری مساحت)مترمربع( درصد کاربری مساحت)مترمربع( درصد

 پار  و فضای سبز 494460 82/2 +221668 پار  و فضای سبز 716128 09/4

تاسیســــــــــات و  82492 47/0 - تاسیسات و تجهیزات  82492 47/0
 تجاری 810789 63/4 - تجاری 810789 99/1 تجهیزات 

 مسکونی-تجاری 347976 99/1 - مسکونی-تجاری 347976 99/1

 خدماتی 45573 26/0 - خدماتی 45573 26/0

 فرهنگی 56104 32/0 +20928 فرهنگی 77031 44/0

 کارگاهی 50837 29/0 -25931 کارگاهی 24906 14/0

 متروکه 1645 01/0 -1645 متروکه 0 0

 مذهبی 41093 23/0 +16480 مذهبی 57573 33/0

 مسکونی 9812543 56 +285936 مسکونی 10098479 64/57

 صنعتی 73050 42/0 - صنعتی 73050 42/0

 نظامی 162941 93/0 -91418 نظامی 71523 41/0

 ورزشی 81970 47/0 +205286 ورزشی 287256 64/1

 
 افزا در منطقه سه شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدارریزی توسعة میانتغییرات کاربری اراضی در برنامه  -10شکل 

اراضی ها مانند اراضی بایر، برخی کاربری همانطور که مالحظه می شود در تغییرات کاربری اراضی پیشنهادی
دهنده هدفمند شدن کاربری اند که نشاننظامی کاهش پیدا کرده برخی اراضی مانند اراضی کارگاهی و حذف و متروکه،

 افزا وتوسعه میان (،11) شکلافزا بوده است. ستفاده از اراضی برای توسعه میانا های غیر مرتبط وها و کاهش کاربری
، فضاهای خالی صورت استفاده بهینه از اراضی شود دردهد مالحظه میرا نشان می 3ینه از اراضی منطقه فاده بهاست

 تراکم شهری افزایش خواهد یافت.  حذف و
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 افزا در منطقه سه شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدارریزی توسعة میانبرنامه  -11شکل 

 برنامه هـای جدی اجرای صورت عدم نیز )در آینده در و است مواجه آن با کرمان شهر امروزه که ایمسئله مهمترین

 سـریع توسـعه باشـد.می شهر سریع توسعه و رشد از ناشی و عوارش آثار یافت، خواهد بیشتری شدت و مشخ ( وسعت

رود. همـانطور کـه بـه شـمار مـی کرمـان شـهر توسعة مسائل مهمترین از شهری تراکم اندازه از بیش بودن و پایین شهر
از  3منطقـه  هکتار افـزایش یافتـه و 14228هکتار به   9330از  1395تا 1380مالحظه می شود درفاصله بین سال های 

نوع کاربری هـا ی غیـر مـرتبط موجـب شـد تـا  هکتار افزایش داشته است این افزایش وسعت و 3302هکتار به  3065
هـای دوره آنتروپی شانون نسبت توسعه در شهر کرمان صورت گیرد. 3نطقه افزا در متحقیقی پیرامون امکان توسعه میان

 لذا برای این منظور از آنتروپی شانون استفاده شده است . مختلا را مورد سنجش قرار می دهد و

 1380محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال   -5جدول

 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه

 -33/0 -5525/1 2117/0 1976 1منطقه 

 -34/0 -4179/1 2422/0 2260 2منطقه 

 -37/0 -1132/1 3285/0 3065 3منطقه 

 -33/0 -526/1 2174/0 2029 4منطقه 

 -37/1 - 1 9330 مجموع

37/1 H:  

رسیده  46/1به  37/1افزایش داشته واز  1390تا 1380همانطور که مالحظه می شود آنتروپی شانون بین سال های 
از شدت گسترش کاسته شده که  1395تا 1390که نشانگر گسترش بیش از اندازه شهر در ای دوره بوده است اما از سال 
 نشان دهنده کنترل ساخت وساز ها ووکنترل توسعه بی رویه بوده است .
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 1390محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال  -6جدول

 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه
 -34/0 -4020/1 2461/0 3200 1منطقه 

 -44/0 -2566/1 2846/0 3700 2منطقه 

 -33/0 -5357/1 2153/0 3100 3منطقه 

 -35/0 -3712/1 2538/0 3200 4منطقه 

 -46/1 - 1 13200 مجموع

46/1 H:  

 1395محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال  -7جدول

 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه

 -34/0 -4175/1 2423/0 3472 1منطقه 

 -36/0 -2610/1 2834/0 4060 2منطقه 

 -34/0 -4677/1 2305/0 3302 3منطقه 

 -34/0 -4112/1 2439/0 3494 4منطقه 

 -38/1 - 1 14328 مجموع

38/1 H:  
بـوده اسـت، در حـالی کـه حـداکثر ارزش    37/1برابـر بـا  1380( نشان می دهد که مقدار آنتروپی در سال 5جدول )

Ln(4)=1/38 شـهر فیزیکـی پراکنده  گسترش رشد (، نشانگر38/1حداکثر ) مقدار به آنتروپی مقدار بودن است. نزدیک 

  Ln(4)=1/38شده، حداکثر  محاسبه  46/1برابر با  (،3شده با توجه به جدول ) برآورد مقدارآنتروپی 1390سال  است.  در
قـواره و بـی پراکنـده صـورت بـه شهر کرمان، فیزیکی سال، گسترش این ده طی که دهدمی نشان امر این که است بوده

دهنده این امر می باشد که طی نشان 1395و  1390ساله  5همچنین مقایسه ارزش آنتروپی در دوره  .است بوده )اسپرال(
سال اخیر گسترش فیزیکی شهر باز هم بصورت پراکنده و غیرمتراکم بخصوص در مناطق دو و سه شهری کرمان بوده  5

ای برخوردار بوده و یکی از پیامـدهای محسـوس ایـن رشـد های اخیر رشد پراکندهاست و بطور کلی شهر کرمان در سال
 است. گاه های غیررسمی در حاشیه شهر بودهگیری سکونتپراکنده شکل

ناحیه شهری و یک سکونتگاه غیررسمی )شـهر  یـا محلـه   4( منطقه سه شهری کرمان دارای 2با توجه به شکل )
پدر( می باشد. در ادامه به بررسی ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی در هر یک از نواحی و همچنـین سـنجش توسـعه 

 گردد.جهت توسعه درونزا منطقه ارائه می میان افزا موجود در بین نواحی و در نهایت پیشنهاداتی در

 گیرینتیجه

فضایی شهرها سبب مشکالت فراوانی از جمله اتالف انرژی، تخریب محیط زیست، افزایش هزینه  -رشد کالبدی
های غیررسمی و ... شده است. از ها و خدمات، آلودگی هوا، عدم تامین نیازهای ساکنین، ایجاد سکونتگاهزیرساخت
توان توسعه میان افزای شهری اشاره کرد، که به دنبال توسعه درونزا و مطرح در پاسخ به این مسائل می رویکردهای

های استفاده نشده زمین در شهر است. برای اجرای های خالی و ظرفیتبرداری از زمیناستفاده مجدد، بهینه و بهره
های ها و اولویتتوسعه شهری و سپ  به شناسایی ظرفیترویکرد توسعه میان افزا در شهر ابتدا به بررسی الگوی رشد و 
شهر کرمان با رویکرد  3افزا در منطقه ریزی توسعة میانبرنامهتوسعه در شهر پرداخت. در همین راستا در این پژوهش  

به شرح زیر  پرداخته شده است، که نتایج GIS Arcتوسعه پایدار با استفاده از مدل آنتروپی شانون و همچنین نرم افزار 
 باشند:می
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های اخیر گسترش فیزیکی شهر کرمان نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون نشان دهنده این امر است که طی سال
بصورت پراکنده و غیرمتراکم بخصوص در مناطق دو و سه شهری کرمان بوده است و یکی از پیامدهای محسوس این 

رویه با توجه به گسترش پراکنده و بیمی در حاشیه شهر بوده است، گاه های غیررسگیری سکونترشد پراکنده شکل
و در  46/1برابر با  1390، در سال 37/1برابر یا  1385)ضریب آنتروپی شانون در سال  شهر کرمان در سال های اخیر

شهری اتفاق  دهد که رشد شهری به شکل اسپیرال و بد قوارهبوده است این وضعیت نشان می 38/1برابر با  1395سال 
شود. به منظور توسعه پایدار و گسترش همچنین کمبود امکانات و خدمات شهری نسبت به جمعیت، دیده می افتاده است(

های های موجود توسعه در درون نواحی منطقه سه شهر کرمان پرداخته شده، ظرفیتکالبدی شهر به بررسی ظرفیت
های ناسازگار )کارگاهی، متروکه و نظامی( متعددی که در درون کاربری موجود اراضی بایر بالاستفاده )میان فضاها( و
های توسعه میان افزا در نواحی شهری منطقه سه کرمان جهت توسعه پایدار در نواحی منطقه سه وجود دارد عنوان اولویت

ی توسعه )اراضی بایر، های پیشنهادی که باتوجه به کمبودهای موجود و ظرفیت هابه ارائه کاربرینظر گرفته شدند و 
عالوه بر رشد بی قواره  کارگاهی، متروکه و نظامی( به تفکیک در هر یک از نواحی منطقه سه شهری کرمان پرداخته شد.

توان آن را به وجود دارد که می 3شهری، فضاهای خای و فضاهای ناسازگاری زیادی در درون بافت مسکونی منطقه 
 های مناسب اختصاص داد، لذا در هرچهار ناحیه این منطقه پتانسیل الزم برای توسعه میان افزا وجود دارد. کاربری

نجام شده قبلی در مواردی هم راستاست، به طوری که نتایج این تحقیق با مطالعات نتایج این مطالعه با تحقیقات ا
افزا (، همخوانی دارد. همچنین توسعه میان1392(، احدنژاد )1395(، نوریان )1395(، زیاری و همکاران )1396آروین )

اند. افزا داشتهشهرهایی که توسعه میانتواند در توسعه پایدار شهری مؤثر باشد. لذا دهد و میپایداری شهری راافزایش می
های ناسازگار را از خود دور کرده و توسعه ارتفاعی بهتری داشته و تمرکز و تری داشته و کاربریشکل بهتر و فشرده

ها را کاهش و از وسایل نقلیه خصوصاً خودرو کمتر استفاده تراکم جمعیتی و ساختمانی باالتری دارند و در نتیجه فاصله
 کنند. کنند و پایداری شهری بهتری را تجربه میمی

 پیشنهادها
هایی به منظور ایجاد فضای مشارکتی بین مردم، سازمان ها و شهرداری به منظور توسعه ایجاد تمهیدات و زمینه -

 میان افزا و جلوگیری از ساخت و سازهای خالف در حریم شهر کرمان
 ن و مقررات تشویقی در جهت توسعه میان افزا در شهر کرمان های مناسب شهرسازی و قوانیتصویب سیاست -
تاکید بر توسعه میان افزا به منظور افزایش پایداری اجتماعی با پذیرش حداکثر جمعیت ممکن و پر کردن فضاهای  -

  12ناحیه  جمعیتی با توجه به ظرفیتخالی در درون نواحی منطقه سه بخصوص 
منظور افزایش پایداری اقتصادی با کوتاه کردن مسیرها برای دسترسی به خدمات و تاکید بر توسعه میان افزا به  -

 شهری کرمان 3های سفردرمنطقه محل کار با کاهش هزینه
 کاهشتاکید بر توسعه میان افزا به منظور افزایش پایداری زیست محیطی با کاهش ترافیک و آلودگی هوا و  -

 شهری 3تراکم شهری درمنطقه با افزایش  شخصی خودرو به وابستگی
  3های ناسازگار درون نواحی شهر کرمان بخصوص نواحی منطقهافزایش کیفیت محیطی با حذف کاربری -
شهرکرمان  3درون ناحیه  سبز و خدمات شهری نظیر آموزشی، ورزشی، درمانی و... فضاهای کیفی و کمی ارتقاء -

 وکاهش وحذف فضاهای غیر مرتبط در این منطقه
 مجدد و میان افزا در شهر کرمان توسعه در خصوصی و دولتی بخش مشارکت برای مناسب بسترسازی -
شهری و اتخاذ تدابیری جهت به حداقل رساندن روند  پراکنده رویی در مهاجرتی و جمعیتی عوامل تاثیر بررسی -

 پراکنده رویی شهر کرمان
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