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Extended Abstract
Introduction
In recent years, Ahvaz has experienced an inharmonic and wide growth that has led to the
formation of worn-out textures, informal settlements and many wastelands around the city that
also affect the surrounding textures and promote social issues. Also, due to the increasing of
population, the migration process to the city and the lack of proper services and infrastructure,
the use of these lands can provide the needs of the citizens. By using these lands instead of the
suburbs (such as the Ekbatan neighborhood) the unnecessary growth of the city can be
prevented. Utilization of urban infrastructure, reducing the encroachment of suburban
agricultural land, preventing growth of the city in order to reduce the vulnerability against
flooding due to increased impermeable surfaces, reducing built-up areas due to the effect of
increasing temperatures, preventing distances between downtown and suburban neighborhood
of the city indicate the necessity of using the infill development approach in Ahvaz. As
mentioned above, this approach has a complex structure due to the involvement of different
departments and institutions. Without identifying and analyzing the barriers of using infill
development, this approach would not be possible in Ahvaz; therefore, the main purpose of this
research is investigation the barriers of using infill development in Ahvaz. In this regard, the
research questions are presented as follows:
- What are the most important barriers to adopt an infill development approach?
-What is the most important barriers to use the infill development approach in Ahvaz?
Methodology
The main purpose of this research is to analyze the barriers of using infill development in
Ahvaz. The statistical population of the research is Ahvaz municipality managers and experts
that 40 samples were selected by using of purposeful sampling. The second-order confirmation
factor analysis is used to analyze the data in Amos software. In this research, economic, social,
administrative-legal dimensions were used with 21 indicators.
Results and discussion
In this research, four social, economic, administrative-legal and physical dimensions were used
as first-level latent variables and infill development as second-order latent variables. Social
variable with 6, economic variable with 8, legal and administrative with 5 and physical variable
with 2 observable indicators were used in the model. The magnitude of the regression effect is
between 0 and 1 and the closer it is to the 1, the greater the concept of impact. According to the
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results, the administrative-legal variable with a factor of 1, the economic variable with a factor
of 0/94, a social variable with a factor of 0/66, a physical variable with a factor of 0/55 have
obtained the most to the least effect, respectively. In the social variable, the non-participation
index with the factor of 0/62 has the highest coefficient, followed by the indexes of contrasting
municipal and citizen benefits, lack of awareness of land and texture development advantages,
the conflict of municipal benefits with other organs, contrasting citizens' interests and
conflicting municipal profits with developers are located. In terms of economic dimension,
economic disadvantages for developers and the reluctance of corporations and banks to lend
have the highest coefficient of 0/66. Thereafter, Land price indicators (especially in the middle
textures), land speculation and stock exchange, citizens' inability to afford, the cost of in-city
projects over marginal projects, the costs of land acquisition and consolidation, and the high
costs of obtaining development permits and building permits are placed, respectively. In the
legal-administrative variable, the highest coefficient is related to the land use regulations and
detailed plan. Subsequent indicators include long administrative licensing process, lack of a
well-developed plan for land development and texture improvement, availability of
government-owned and military-owned land, and extension of time to improve networks and
infrastructure. In the physical aspect, the index of lack of infrastructure and suitable facilities
has gained a higher score (0/65) than the proximity index of land and textures with intrusive
land uses (repair shop, railways) and suburban settlements.
Conclusions
In order to achieve sustainable urban development in Ahvaz, infill development approach must
be considered as an efficient strategy for disciplining urban sustainable development. This
protects the city from unnecessary expansion while preserving the environment and agricultural
lands. To achieve such sustainability, accurate planning is needed that include optimal use of
wasteland, planning for the worn-out and inefficient textures of the city, etc. Planning for the
use of lands and textures and intensifying their use requires examining and removing barriers. In
this regard, the most important barriers of using infill development were identified through
library studies. The results show that managers and experts believe that legal and administrative
factors with a coefficient of 1, has the greatest effect on the lack of realization and
implementation of the infill development approach in Ahvaz city and after that economic
variable with coefficient 0/94, social variable with coefficient 0/66 physical variables with
coefficient of 0/55 have been the most to the least effect on failure to implement infill
development in Ahvaz, respectively
Keywords: infill development, development barriers, Ahvaz city, confirmatory factor analysis.
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تحلیل موانع بهرهگیری از رویکرد توسعه میان افزا
مطالعه موردی :شهر اهواز
محمود آروین  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
سعید زنگنه شهرکی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/10/11 :

پذیرش مقاله1399/02/11 :

چکیده
توجه به ظرفیتهای توسعهای درون شهر (توسعه میان افزا) ،امروزه بهعنوان یکی از سیاستهای مهـم در حـوزه
برنامهریزی شهری جهت مقابله با پدیده گسترش شهرها موردقبول واقعشده است .بـرخالف سـایر سیاسـتهای
توسعه شهری با توجه به اینکه در بستر موجود و با حضور ساکنان و شـهروندان و واحـدهای همسـایگی صـورت
میپذیرد موضعی پی یده ،چندوجهی ،میان بخشی است که نهفق یک کار فیزیکی ،کالبـدی و شهرسـازی اسـت
بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی نیز میباشد .بنابراین استفاده از این رویکـرد،
بدون توجه به بسترهای مناسب و شناسایی موانع آن ،قابل تحقق نیست .هدف اصلی این پژوهش تحلیـل موانـع
بهرهگیری از توسعه میان افزا در شهر اهواز میباشد .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی –
تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و کارشناسان شهرداری اهـواز میباشـند بـا اسـتفاده از نمونـهگیری
هدفمند 40 ،نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردید .جهت تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تأییـدی مرتبـه دوم در
نرمافزار آموس  24استفاده شده است .در این پژوهش ،از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،اداری و قانونی بـا  21شـاخص
مشاهدهپذیر استفاده گردید .نتایج حاصل نشان میدهد مدیران و کارشناسان معتقدند که عوامل قانونی  -اداری با
ضریب بیشترین تأثیر را بر عدم تحقق و اجرای رویکرد توسعه میـان افـزا در شـهر اهـواز دارد و بعـدازآن متغیـر
اقتصادی با ضریب  0/94متغیر اجتماعی با ضریب  0/66متغیر کالبدی با ضـریب  0/55بـه ترتیـب بیشـترین تـا
کمترین تأثیر را بر عدم تحقق اجرای توسعه میان افزا در شهر اهواز دارند.
واژگان کلیدی :توسعه میان افزا ،موانع توسعه ،شهر اهواز ،تحلیل عاملی تأییدی.
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مقدمه
رشد پرشتاب جمعیت در جهان بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،منجر به مسائل زیادی شده است .مسائلی که بـیش از
هر چیز ،گسترش بیرویه کالبدی شهرها ،افت کیفیت محی شهری و ناپایداری را رقـمزده اسـت .رشـد ارگانیـک شـهر
موجب میشود رشد فیزیکی بسیار سریعتر از نیاز واقعی شهر اتفاق بیفتد و شهر دچار گسترش افقـی بیرویـه و پراکنـده
گردد (پریزادی .)1 :1393 ،پدیده پراکنده رویی شهری با روند ،علل و پیامدهای متفاوت ،بهتـدریج بـه یکـی از الگوهـای
توســعه فضــایی شــهری در سراســر جهــان تبدیلشــده اســت ( .)Mosammam et al,2016:104در کشــورهای
درحالتوسعه ،این پدیده اغلب نتیجه سـبقت شهرنشـینی از برنامـهریزی شـهری ،سیاسـتهای دولتـی زمـین و مسـکن
نامناسب ،مهاجرتهای شهری و روستایی و تالشهای خانوارهای متوس و کمدرآمد برای یافتن مسکن ارزانقیمـت در
حاشیه شهری است ( .)Deng & Huang,2004:211چنین توسعهای که اصوالً در اراضـی آمادهسـازی نشـده اتفـاق
میافتد نتایج بسیاری ازجمله افزایش زمینهای بالاستفاده ،افزایش سهم فضاهای باز ،کاهش تراکم جمعیـت ،گسسـتگی
بخشهای شهری و جدایی گزینی اجتماعی را به همراه دارد ( .)Hess,2001:2پس از دهـه  70مـیالدی واکنشهـای
شدیدی به رشد بیرویه و پراکنده شهرها آغاز شد و راهبرد توسعه درونزا برای مقابله با این مشکل مطرح شد .این نگـاه
منجر به شکلگیری جنبشهایی شد که رشد هوشمند ،نوشهر گرایی ،خلق مکان ،شـهر فشـرده و ...از نمونـههای آنهـا
است .این جنبشها در سطوح خردتر ،برخی از انواع توسعه را پیشنهاد نمود که میتوان پشـتیبانی از شـکلگیری توسـعه
حملونقل محور ( ،)TOD1توسعه میان افزا TND2،و توسعه با کاربری مختل را نام بـرد (شـریفیان .)47 :1389،توسـعه
میان افزا بهعنوان بخشی از یک استراتژی شهری منجر به کاهش پراکنده رویی میشـود ( .)Farris,2001:1در حـوزه
سیاستگذاری عمومی و برنامهریزی شهری ،توسعه میان افزا را بهعنوان یکراه حل قابل تحقق بـرای کـاهش پراکنـده
رویی به کار میبرنـد کـه هـم تـراکم را افـزایش میدهـد و محلـههای غیرفعـال را احیـا میکنـد ( & McConnell
 .)Wiley,2010:1توسعه میان افزا به سبب وجود زیرساختها ،مطلوبتر از توسـعه بیـرون از محـدوده شـهر میباشـد
( .)Falconer & Frank,1990:137توسعه میان افزا فضاهای خالی در شـهر را پـر میکنـد در اسـتفاده از پتانسـیل
موجود ،حفاظت از اراضی بکر و جلوگیری از پراکنده رویی ،نقش اساسی بازی میکند .چارچوب اصلی این رشـد ،اسـتفاده
بهینه از اراضی و توسعه مجدد اراضی درونشهری است .این امر بهویژه در اراضی رهاشـده داخـل یـا قـبالً استفادهشـده
(متروکه) بسیار مهم است .بهعبارتدیگر توسعه میان افزا ،توسعه در بخشهای است که در طی توسـعه مسـتمر شـهر از
روند توسعه بازماندهاند ( .)Abedini & Khalili,2019:317توسعه میان افزا در حل چند مسئله عمومی نقش مؤثری
دارد؛  )1میتواند نرخ رشد حومه را کاهش دهـد ،درنتیجـه نـرخ از دسـت دادن فضـای بـاز و افـزایش ترافیـک محـدود
میشود )2،میتواند مبنای مالیات شهرهای مرکزی را افزایش دهد زیرا بیشتر زمینها به چرخههای مالیاتی باارزشهـای
ارزیابیشده باالتر تغییر میکنند  )3میتواند به احیای محلههای خاص شهر در گذشـته از بـین رفتهانـد ،کمـک کنـد؛ )4
فرصتهایی را برای ساختن مسـکن ارزانقیمـت در شـهرها فـراهم میکنـد ( .)Steinacker,2003:495هم نـین از
مزایای توسـعه میـان افـزا ارتقـا خـدمات ،حملونقـل عمـومی ،زیرسـاختها و مزایـای مـالی اسـت ( Puustinen et
 .)al,2018:306سودآوری توسعه می ان افزا آشکار نیست .بستگی به مسائل مختلف ازجمله پتانسیل توسـعه میـان افـزا،
ارزش قوانین ساختمان ،هزینه توسعه ،هزینـههای پارکینـگ و مالیـات دارد ( .)Puustinen et al,2018:305توسـعه
میان افزای شهری ،مقولهای چندوجهی و بسیار پی یده است؛ نهتنها به دلیل گستردگی مفهوم و شمول طیـف وسـیعی از
اراضی و امالك ،سایتها و فضاهای شهری و تنوع اهداف و روشهای اجرا ،بلکه به دلیـل برنامـهریزی چنـد سـطحی و
اساساً مناقشهای و بح برانگیز این سیاست رشد است .که کنشگران متعدد از میان صاحبان و متولیان دولتی ،شـهرداری،
مالکان بخش خصوصی و ذینفعان جامعه محلی با آن درگیر هستند .درنتیجه ،سیاست توسعه میان افزا ،با همه ویژگیهـا
و مزایای اجتماعی و زیستمحیطی و سازگاری با مباح و اهداف پایداری ،دارای چالشهـایی اسـت کـه برنامـهریزی و
1. Transit-oriented development
2. Traditional Neighborhood Development
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مدیریت رشد کالبدی شهر از طریق این سیاست را دشوار و زمانبر میسازد .بهویژه در کشورهایی که مشارکت اجتماعات
محلی در سطح پایین قرار دارد ،چارچوبهای قانونی و سازمانی مسـتقل بـرای توسـعه میـان افـزا تعریفنشـده اسـت و
درنتیجه تعامل میان بخشی ضعیف و ناکارآمد است ،حتی با فرض وجود اراده میان افزایی در نهاد اصلی مدیریت شـهری
این سیاست برنامهریزی و مدیریت رشد کالبدی بهکندی پیش میرود (علیاکبری و اکبری .)87 :1396،در پژوهشهـای
مرتب با توسعه میان افزا ،تأثیر توسعه میان افزا بر رفتار سفر ( )Merlin,2018مزایا و معایب درك شـده توسـعه میـان
افزا ازنظر صاحبان مساکن مشترك ()Puustinen et al,2018؛ تأثیر توسعه میان افزا بر قیمت محلـی مسـکن ( Ooi
 )& Le,2013و در اکثر پژوهشهای داخلی ( ،Abedini & Khalili,2019پریزادی1390،؛ نسترن و قدسـی1394،؛
پورمحمدی و همکاران1392،؛ سعیدی رضوانی1392،؛ رفیعیـان و همکـاران1389،؛ زیـاری و همکـاران1394،؛ صـارمی،
1392؛ داداش پور و همکاران1394،؛ آروین و همکاران1395،؛ پوراحمد و همکاران )1394،شناسایی ظرفیتهـای توسـعه
را مورد بررسی قرار دادند و تحلیل موانع و چالشهای توسعه میان افزا کمتر ( )Farris,2001موردتوجه قـرار گرفـت .از
پژوهشهایی که موانع توسعه در زمینهای بایر را مورد بررسی قرار دانـد میتـوان بـه داداش پـور و همکـاران (،)1393
رضایی و همکاران ( ،)1396پورمحمدی و تقی پور ( )1391و نقیب زاده ( )1382اشاره کـرد .تفـاوت پـژوهش حاضـر بـا
پژوهشهای قبلی بررسی موانع توسعه میان افزا در تمام حوزههای توسعه میان افـزا شـامل زمینهـای بـایر ،بافتهـای
فرسوده ،اراضی متروکه ،انتقال کاربریهای ناسازگار میباشد .هم نین با توجه بـه اینکـه موانـع توسـعه در شـهر اهـواز
بررسی نشده است این پژوهش اهمیت دارد.
شهر اهواز در طی سال های اخیر رشد ناموزون و وسیعی را تجربه کرده است که این خـود سـبب شـکلگیری بافتهـای
فرسوده ،سکونتگاههای غیررسمی و زمینهای بایر زیادی در محدوده شهر شده است .این بافتها بر بافتهـای پیرامـون
خود نیز تأثیر دارند و به مسائل اجتماعی نیز دامن میزنند .هم نین به سبب افزایش جمعیت و روند مهاجرتپذیری شهر
و عدم ارائه مناسب خدمات و زیرساختها ،استفاده از این اراضی سبب تأمین نیازهای شهروندان میگردد و با بهرهگیـری
از این اراضی بهجای اراضی حاشیه شهر (مانند محله اکباتان) میتوان از رشد بیرویـه شـهر جلـوگیری کـرد .اسـتفاده از
زیرساختهای درون شهر ،کاهش دستاندازی به زمینهای کشاورزی حاشـیه شـهر ،جلـوگیری از رشـد شـهر بـهمنظور
کاهش آسیبپذیری در برابر سیل به علت افزایش سطوح نفوذناپذیر ،کاهش سطوح ساختهشده به سبب تأثیر بر افـزایش
دما ،جلوگیری از افزایش فاصله بین مرکز شهر و محالت حاشیه شهر ،ضرورت استفاده از رویکرد توسعه میـان افـزا را در
شهر اهواز را نمایان میکند .همانطور که گفته شد استفاده از این رویکرد به سبب دخالت بخشهـا و نهادهـای مختلـف
ساختار پی یدهای دارد .بدون شناسایی و تحلیـل موانـع توسـعه میـان افـزا ،بهرهگیـری از ایـن رویکـرد در شـهر اهـواز
قابلدستیابی نیست؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل موانع بهرهگیری از رویکرد توسعه میان افزا در شـهر اهـواز
میباشد .در همین راستا سؤالهای پژوهش بهصورت زیر ارائه میگردد:
 مهمترین موانع بهرهگیری از رویکرد توسعه میان افزا کدماند؟
 مهمترین مانع بهرهگیری از رویکرد توسعه میان افزا در شهر اهواز کدام است؟
مبانی نظری
توسعه میان افزا

توسعه ناموزون شهری به دنبال افزایش مهاجرت به کالنشهرها و گسترش بهسوی حومههای غیررسمی پدید میآیـد و
این نوع گسترش وسیع و همهجانبه در حومهها عالوه بر تخریب زمینهای ارزشمند ،مشکالتی را در زمینه حملونقل بـه
وجود میآورد و باع افزایش هزینهها ،میزان استفاده از انرژی و آلـودگی میشـود .در مقابـل توسـعه نـاموزون شـهری،
توسعه پایدار شهری قرار دارد که امروزه بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مدیریتی دنبـال میشـود .الگـوی توسـعه
پایدار شهری با شاخصهایی چون تعادل فضایی ،حف محی زیست توسعه نـاموزون اقتصـادی ،عـدالت اجتمـاعی و ...در
مقابل الگوهای گ ذشته قرار دارد که بـا تـراکم مسـکونی پـایین ،افـزایش تـک بنـا ،سـاخت و توسـعه زمینهـای بـاز و
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شاخصهای دیگر تعریف میشوند ( .)Ligmann et al,2005یکی از الگوهای مطرح در زمینه پایداری شهری ،الگوی
توسعه میان افزای شهری است .توسعه میان افزا از همه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در شـهر بـرای توسـعه شـهر و
ایجاد کاربریهای مختل استفاده میکند (میرمقتدایی و همکاران .)45 :1389،توسعه میان افزا ابـزار خـوبی اسـت بـرای
جذب سرریز جمعیت در خردمندانه فضا در بهرهبرداری و بهرهوری زمین ،کاهش قیمت زمین از طریق استحصـال زمـین
بافت فرسوده بهجای هزینه آمادهسازی زمین بایر و گسترش عمودی شهرها به و اولویت توسعه شهرها از طریق نوسازی
بهسازی بافتهای فرسوده شهری و پرهیز از تخریب باغات و یا گسترده محدوده شهر (پورمحمـدی و همکـاران:1392 ،
 .)2توسعه میان افزا تأکید بر ساختوساز واحدهای مسکونی ،مراکز اشتغال و خردهفروشـیها در درو ناحیـه شـهری دارد.
این نوع توسعه میتواند چندین نوع باشد -1 :ساختن در نـواحی داخلـی؛  -2اسـتفاده مجـدد از مکانهـای متروکـه؛ -3
توانبخشی و توسعه مکانهای موجود ( .)Wheeler,2003:1توسعه میان افزا ،توسـعه جدیـد مسـکونی در زمینهـای
خالی یا متروکه که بر اساس شیوه مسکن فعلی در اطراف و داخل جوامـع اسـت .توسـعه میـان افـزا از بـه سـبب وجـود
زیرساختهای اجتماعی و فیزیکی (مدارس ،سازمانها ،شرکتها) که از قبل موجود بودند ،از سایر انواع توسـعه مسـکونی
متمایز است ( .)Wallis,2008:27توسعه میان افزا عمل توسعه زمینهای خالی یا کم استفاده در یـک منطقـه شـهری
بهجای زمینهای توسعهنیافته در مناطق روستایی (اراضی سبز)( .)Felt,2007:4رایجتـرین تعریـف توسـعه میـان افـزا،
توسعهای است که در قطعات تحت استفاده در مناطق قبالً توسعهیافته و بخشهای شهری رخ میدهـد ( McConnell
 .)& Wiley,2010:7مهمترین مزایای میان افزایی و توسعه درونزا عبارتاند از:
-1استفاده از زمینهای شهری و کاهش فشار وارده بر زمینهـای کشـاورزی اطـراف شـهر ،هم نـین کـاهش زمـان و
هزینههای سفر درونشهری و کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا؛
-2نوسازی محلههای قدیمی و بهبود منظر بافتهای شهری و نیز رشد هماهنگ کالبد شهر با از بـین بـردن گسسـتگی
بافتها؛ و رونق اقتصادی محلههای شهر با ایجاد کاربریهای مختل ؛
 -3سرمایهگذاری روی خدمات و زیرساختهای موجود و صرفهجویی در هزینه ایجـاد و توسـعه زیرسـاختهای جدیـد و
ایجاد تعادل بین کاربریها در نواحی مختلف شهر؛
 -4میان افزایی میتواند حیات جدیدی را در جوامع تزریق کرده و کمک کند تا همسایگیها مکانهایی جامعـه پـذیرتر و
پیوسته باشد و درنتیجه ارزش داراییها بدون تغییر در خصوصیات آن افزایش یابد .میان افزایـی شـکاف سـاختاری میـان
محالت موجود را پرکرده و محوطههایی با منظر خیابانها ،عناصری ایجاد کند که مکان را تعریفپذیر و امن گرداند.
-5میان افزایی فرصتهای برای خانهسازی فراهم میکند؛ و پراکندگی را کاهش میدهد؛ هم نین هزینـه کمتـری را در
فراهم نمودن خدمات شهری برای دولت تحمیل کرده و حومهها را برای توسعه فضای سبز اختصاص میدهد.
-6میان افزایی از طریق زیرساختهای موجود و کاهش نیاز به زیرساختهای جدید پرهزینه اقدام به جمـعآوری سـرمایه
مینماید (شفاعتی و همکاران.)6 :139 ،
توسعه از درونبر خالف سایر سیاستهای توسعه شهری با توجه به اینکه در بستر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان
و واحدهای همسایگی صورت میپذیرد موضعی پی یده ،چندوجهی ،میان بخشی و حتی فرا بخشی است که نهفق یـک
کار فیزیکی ،کالبدی و شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطـی نیـز هسـت
(آیینی .)48 :1388،هم نین بهرغم کلیه فواید و مزایای تعریفشده برای توسعه میان افزا ،این نوع توسعه بسیار پر چالش
تر از توسعههای معمول است .برای نمونه ،پروژههـای توسـعه میـان افـزا بـه علـت آنکـه اغلـب کوچکترنـد و ترکیـب
گستردهتری از کاربریهای مختل زمین را دربر میگیرند در مقایسه با توسـعههای پراکنـده بزرگمقیـاس ،پی یدهترنـد.
درحالیکه آنها هم به همان اندازه هزینه و زمان برای برنامهریزی ،طراحی تصویب شـدن صـرف میکننـد .بسـیاری از
بسازوبفروشها و توسعهدهندگان کمتجربه به توسعه مختل کاربریها میپردازنـد و بانکهـا ممکـن اسـت تمـایلی بـه
سرمایهگذاری در پروژههای توسعه میان افزا نداشته باشند (.)Keinitz,2001:13

آروین و زنگنه شهرکی  /تحلیل موانع بهرهگیری از رویکرد توسعه میان افزا ...
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رویکردهای نظری مرتبط با توسعه میان افزا
رشد هوشمند

در اواخر دهه  ،1990در ایاالتمتحده ،جنبش رشد هوشمند همانند یک رویکـرد جدیـد برنامـهریزی بـه وجـود آمـد و در
کشورهای کانادا و آمریکا بهصورت روزافزون عمومیت یافت .این رویکرد ضمن برنامهریزی کالبدی در سطح محلـی ،بـر
فرم فشرده ،کاربری مختل  ،گزینههای متعدد دسترسی و حملونقل پیاده تأکیـد میکنـد .ازجملـه مروجـان اصـلی رشـد
هوشمند میتوان به حفاظت محی زیست آمریکـا ( )EPAو انجمـن برنامـهریزی آمریکـا ( )APAاشـاره کـرد .انجمـن
برنامهریزی آمریکا رشد هوشمند را مشتمل بر ترکیبی از تجربههای برنامهریزی ،مقررات و توسعه تعریـف میکنـد کـه از
طریق شکل متراکم ساختمانی ،توسعه میان فضاها و اعتدال در استاندارهای پارکینگ و خیابـان باعـ اسـتفاده بهینـه از
زمین میشود ،از اهداف آنها کاهش توسعه بیرویه ،بازیافت زمین ،حفاظت از محی زیست و درنتیجـه ایجـاد واحـدهای
همسایگی مطلوب است (ضرابی و همکاران .)3 :1390،رشد هوشمند یـک تئـوری برنامـهریزی (شـهری و منطقـهای) و
حمل ونقل است که بر جلوگیری از گسترش پراکنده شهر تأکید دارد و بدین منظور بر رشد در مرکز شهر تأکید میکنـد و
از تخصیص کاربری بهصورت فشرده ،با گرایش حملونقل عمومی شهر قابل پیادهروی و مناسب برای دوچرخهسواری بـا
کاربری مختل و با انواع مختلفی از گزینههای مسکن حمایت میکند (.)Chrysochoou et al,2012:188
نوشهر گرایی

پییتر کالتورپ معمار مشهور ،مفهوم روستاهای شهری را با ابتکار بـه حملونقـل عمـومی ،دوچرخهسـواری و حملونقـل
عمومی بهجای استفاده از اتومبیل ارتقا داد و ترویج بخشید .آندره دوانی آییننامه در حال تغییر طراحی را بهمنظور تقویـت
حس اجتماعی محلی و تضعیف تمایل به رانندگی ارتقا بخشید .این معمار برجسته همراه با همسرش الیزابت پلیتر زایبرك
و نیز پیتر کالتورپ جز بینانگذاران اصلی جنبش شهر گرایی جدید در سال  1980و کنگره شـیکاگو بـرای شـهر گرایـی
جدید ( )CNUدر سال  1993در ایاالتمتحده آمریکا محسوب میشود .منشور شهر گرایی جدید که توس همین کنگره
تدوینشده است .درواقع واکنشی به نحوه رشد و توسعه بیمارگونه و پراکنده شـهر در قـرن بیسـتم هسـتند .ایـن منشـور
اصولی اشاره دارد که وجوه مشترکی با اصول رشد هوشمند دارد (حیاتی .)50 :1391،اصول نوشهر سـازی بـه طراحـی در
مقیاسهای مختلف مانند ساختمان ،بلوكهای شهری ،محالت و نواحی شهری ،خیابانها ،کری دورها ،مناطق شـهری و
حتی شهر-منطقهها اشاره دارد .این اصول در راستای رشد هوشمند ،به سازماندهی درونی و فشرده شهرها و با تکیـه بـر
مسیرهای پیاده و حملونقل عمومی و کاربریهای متنوع میپردازد (.)Knaap & Talen,2005:108
شهر فشرده

اصطالح شهر فشرده برای اولین توس جورج دانتزیک و توماس ال ساعتی در کتاب شهر فشرده ،طرحـی بـرای محـی
شهری قابل سکونت در سال  1973بیان شد .از دهه  ،1990مطالعات تجربی متعددی در مـورد شـهر فشـرده انجامشـده
است .که شهر فشرده را بهعنوان یک فرم شهری با کارایی بیشتر انرژی و آلودگی کمتر تعریفشده اسـت ،زیـرا سـاکنان
میتوانند نزدیک مراکز خرید و محل کارشان زندگی کنند و میتواننـد پیـادهروی ،دوچرخهسـواری ،یـا بـا بهرهگیـری از
حملونقل عمومی جهت مقابله با پراکنده رویی استفاده کنند ( .)Lee & lim,2018:117آرمانشهر فشرده با افـزایش
پایداری و جلوگیری از پراکنده رویی شهر با ارتقاا مسکن با تراکم باال ،کاربری ترکیبی ،سیستمهای حملونقـل عمـومی
کارآمد و پیادهروی یا دوچرخه محقق میشود ( .)Hansen et al,2017:1شاخت سکونتگاههای فشرده -بهعنوان یـک
ابزار جهت محدوده کردن مصرف انرژی و پراکنده رویی شهری -بـهعنوان عنصـر کلیـدی در بحـ شـهر پایـدار دیـده
میشود .شهر فشرده ( )CCبا استفاده از کاربری ترکیبـی و مجـاورت سـاختمانها ،جادههـا و زیرسـاختهای مشـخص
میشود .شهر فشرده با به ارائه مزایای اقتصادی و اجتماعی از پایداری حمایت میکند (.)Wolsink,2016:174
واضح است که علیرغم تالشهای سیاسی برای تشویق توسعه میان افزا ،هنوز موانع قابلتوجهی وجود دارد .یکی از ایـن
مسائل مقررات کاربری زمین محلی است که میتواند بهعنوان مانع توسعه باشد .فرایندههای مجوز شهری اغلب نیـاز بـه
جلسات متعدد و الزام ساختوساز و منطقه بندی دارند که هزینههای ساختوساز را افزایش میدهد .هـر الـزام و گـزارش
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زمان و هزینه به یک پروژه را اضافه میکند که این میتواند سود یک توسعهدهنده را کاهش دهد .تجمیع قطعات و عدم
فروش بعضی از قطعات و مشکالت مالکیتی قطعات از موانع مهم در توسعه میان افزا میباشند .بزرگترین نگرانی بـرای
توسعهدهندگان ،مخالفت ساکنین فعلی است .ساکنین معتقدند که پروژههای توسعه میان افزا منجـر بـه اثـرات نـامطلوب
برای محلههای اطراف میگردد .این هزینهها ممکن است شامل تأثیرات خارجی منطقی شامل افزایش حجم ترافیک و از
دست رفتن فضای باز باشد از دیگر نگرانیهای ساکنان ،افزایش تراکم جمعیت ،افزایش تقاضـا بـرای خـدمات و کـاهش
کیفیت خـدمات می باشـد کـه ایـن تنفـر سـاکنان نسـبت بـه پراکنـده رویـی را افـزایش میدهـد ( & McConnell
 .)Wiley,2010:5-6مسائل مربوط به توسعه میان افزا را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد :اقتصادی ،زیستمحیطی،
مالی و سیاسی .مسائل اقتصادی مربوط به هزینه و تأخیر بیشتر در توسعه مجدد در یک شـهر اسـت .آنهـا عبارتانـد از
فقدان صرفهجویی ناشی از مقیاس ،شکل قطعات کوچک و نامنظم ،قطعاتی که منطقه بندی نشـدهاند یـا منطقـه بنـدی
مجدد پی یده و وقتگیر است .مشکالت زیستمحیطی مربوط به کاربریهای قیلی شـامل آلـودگی اراضـی قهـوهای در
امالك صنعتی گذشته و مشکالت آلودگی خفیف در برخی از سایتهای سابق تجاری هستند .مسائل مربوطه بـه تـأمین
مالی توسعه میان افزا از پروژههای حومه شهر دشوارتر هستند .پی یدگی پروژههای شهر منابع مالی را برای ارزیابی خطـر
با مشکل مواجه میکند ( .)Steinacker,2003:495در ادامه نیز مهمترین موانع توسـعه میـان افـزا در ابعـاد مکـانی،
توسعهای ،اجتماعی ،اقتصادی و موانع ناشی قوانین و مقـررات بیانشـده اسـت :مکـانی :عمـدتاً متوجـه مکـان گزینـی و
آمادهسازی اراضی جهت بارگذاری توسعه میان افزا است که شامل :هزینه تجمیع زمین ،هزینههای آمادهسـازی ،نیـاز بـه
مذاکره با کلیه صاحبان اراضی درونشهری ،نیاز به تجدید و نوسازی زیرساختها .توسـعهای :رفـع موانـع قـانونی ،یافـت
ساختوساز کنندگان و سرمایه گذاران توسعه میان افزا ،بدین معنی که قوانین منطقـه بنـدی عمـدتاً در جهـت حمایـت و
تشویق توسعه میان افزا گام برنمیدارند و حتی بهمنظور نیل به توسعه درونی ،لزوم منطقـه بنـدی مجـدد و بـازنگری در
قوانین نیز الزم به نظر میرسد .از طرفی دیگر رفع موانع قانونی باید به همراه جذب سرمایهگذاران و ساختوساز کنندگان
متنوع در این پروژهها همراه باشد .سیاسی :در راستای اجرای توسعه میان افزا موانع و چالشهای سیاسـی نیـز بـه چشـم
میخورد .مخاطرات تشریکمساعی و پی یدگی مشارکتهای خصوصی و عمومی همچنـین کـارگزاران قدرتمنـد محلـی
( همانند اعضای شورای شهر ،شهرداری و ،)...مسائل مربوط به جابجایی و جایگیری دوباره صـاحبان امـالك قـدیمی و...
ازجمله مهمترین چالشها و موانع در این راستا به شمار مـیرود (سـعیدی رضـوانی و همکـاران .)146 :1392،اجتمـاعی:
احتمال عدم گرایش مردم به طرح ،نگرانیهای آنها از تأثیرات احتمالی طرح و درنهایت عدم مشارکت عمومی ،تهدیدی
برای موفقیت طرح توسعه میان افزا است که این امر میتواند ناشی از عدم آگاهی شهروندان از مزایای این توسعه باشـد.
هم نین درصورتیکه ساکنان محالت ،تعلقخاطری نسبت به محلـه و شـهر خـود نداشـته باشـند ،در توسـعه مشـارکت
نخواهند کرد .از دیگر موانع در این زمینه ،تقابل منافع شهرداری و توسعهدهندگان ،تقابل منافع ساکنان محلی در اراضـی
تعیینشده برای توسعه میان افزا و نیز عدم انگیزه دولت محلی میباشد .اقتصـادی :معمـوالً هزینـههای تملـک و تجمـع
زمینبرای توسعه میان افزا بسیار باالست .همچنین درصورتیکه زیرسـاختهای شـهری در محـدوده نظـر ناکـافی و یـا
فرسوده باشند ،توسعه میان افزا با توجه به هزینههای باالی ایجاد زیرساختهای جدید با مشکالت زیادی روبهرو خواهـد
شد .پروژههایی که از مقیاس خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ برخوردارند ،ازنظر کار و مصالح ،هزینههای باالتری داشـته و
بهصرفه نیستند (قانع .)26 :1391،موانع ناشی از قوانین و مقررات :برخی از قوانین و ضواب ایده آل گرا و سختگیرانه نیز
میتوانند سبب ایجاد مشکالتی در توسعه سطوح میان افزا گردند که عبارتاند از:
مقررات نامناسب منطقه بندی ،تفکیک و ساختوساز که میتوانند سبب عدم سازگاری و هماهنگی طرحهای تهیهشـدهبا زمینه و ویژگیهای محالت موجود گردند.
مقرر ات و الزامات مربوط به تأمین فضاهای پارك اتومبیل ،سطح اشغال بنا ،میزان عقبنشینی ،اعیانی بنا نسبت بـه بـرخیابان ،میزان محوطهسازی در مقابل قطعه ،میزان و عرض شـبکههای ارتبـاطی الزم در طرحهـای توسـعه پیشـنهادی
توسعه گران.
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محدودیتهای در نظر گرفتهشده برای تراکم ساختمانی در برخـی سـطوح کـه امکانپـذیری و توجیـه اقتصـادی ایـنپروژهها را در زمینهای کوچ مساحت ،امکانناپذیر میگرداند.
عدمحمایت طرحهای جامع از توسعه میـان افـزا و کاربریهـای مخـتل (خصوصـاً در کشـور ما)(قاسـمی.)33 :1389 ،مشارکت و دخیل نمودن جامعه محلی؛ عدم استقبال ساکنان محل از موانع اجرای توسعه میان افزاست .در توسـعه میـان
افزا به دلیل آنکه در جوامع اتفاق میافتد ،ساکنان منطقه باید در طول فرآیند برنامهریزی توسـعه میـان افـزا و پـیش از
آنکه پروژههای خاصی پیشنهاد گردند ،شرکت داده شوند ( .)Northeast-Midwest,2001:27همـانطور کـه بیـان
شد توسعه میان افزا به عنوان رویکردی برای ایجاد و تقویت فرم شهری پایدار و جلوگیری از پراکنده رویی شهری در نظر
گرفته شد .در تحقق این مهم موانعی وجود دارد که بررسی و حذف آنها ضروری است .بنابراین مـدل مفهـومی تحقیـق
بهصورت شکل شماره  1ارائه میگردد.

شکل شماره  .1مدل مفهومی

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .ابعاد و شاخصهای تحقیق با اسـتفاده از بررسـی مطالعـات
کتابخانهای و مقاالت و پایاننامههای مرتب با توسعه میان افزا تدوینشـده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه در پژوهشهـای
خارجی و داخلی موانع این رویکرد بیانشده است و در تعدادی از تحقیقات بهصورت دستهبندی ارائهشـده اسـت بنـابراین
نیاز به استفاده از روشهای دستهبندی (مانند تحلیل عاملی اکتشافی) نبود .ابعاد تحقیق (متغیرهای پنهـان) شـامل ابعـاد
اجتماعی با  6شاخص مشاهدهپذیر ،اقتصادی با  8شاخص مشـاهدهپذیر ،اداری و قـانونی بـا  5شـاخص و کالبـدی بـا 2
شاخص مشاهدهپذیر میباشند (جدول شماره .)1

بعد

جدول شماره  .1ابعاد و شاخصهای تحقیق
شاخص

عدم مشارکت مردم (نگرانی از تغییرات و تأثیرات) ،عدم آگاهی از مزایای توسعه اراضی و بافتها ،تقابل منافع شـهرداری و
اجتماعی
شهروندان ،تقابل منافع شهرداری با ارگانهای دیگر ،تقابل منافع شهروندان ،تقابل منافع شهرداری با توسعهدهندگان
هزینههای تملک و تجمیع زمین ،قیمت زمین (بخصوص در بافتهای میانی) ،پرهزینه بودن اجرای پروژههای درون شـهر
نسبت به پروژههای حاشیه شهر ،عدم صرفههای اقتصادی برای توسعه گـران ،عـدم رغبـت مؤسسـات و بانکهـا جهـت
اقتصادی
واگذاری وام ،هزینههای باالی دریافت مجوزهای توسعه و پروانههای سـاختمانی ،سـوداگری و بورسبـازی زمـین ،عـدم
توانایی مالی شهروندان
ضواب و مقررات کاربری زمین و طرح تفصیلی ،عدم وجود برنامه مدون و مناسب برای توسعه زمینها و بهسازی بافتها،
طوالنی شدن زمان اصالح شبکهها و زیرساختها ،روند اداری طوالنی صدور مجوز ،وجود زمینهای متعلق به ارگانهـای
اداری  -قانونی
دولتی و نظامی
عدم برخورداری از زیرساختها و تسهیالت مناسب ،مجاورت اراضی و بافتها با کاربریهـای مـزاحم (تعمیرگـاه ،خطـوط
کالبدی
راهآهن) ،سکونتگاههای حاشیهنشین
(شاخصها مستخرج از .Aly &Attwa(2013) ،)2001( Kienitz ،Steinacker,2003 ،)Farris,2001( ،Northeast-Midwest,2001
داداش پور و همکاران ( ،)1393رضایی و همکاران ( ،)1396پورمحمدی و تقی پور ( ،)1391نقیـب زاده ( ،)1382سـعیدی رضـوانی و همکـاران ،1392 ،قـانع،
 ،1391قاسمی)1389 ،
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با توجه به آگاهی مدیران و مسئوالن از سازوکار توسعه و مراحل اداری و قانونی و شیوههای تأمین منابع مـالی ،بـهعنوان
جامعه آماری انتخابشدهاند که استفاده از نمونهگیری هدفمند 40 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید .با توجه بـه ماهیـت
پژوهش نیازمند استفاده از نظرات کارشناسان است .چون شهروندان به امور مدیریت شهری و سازوکارهایی قانون آشنایی
کامل ندارند بنابراین نمیتوانند به عنوان پاسخگو به این سـؤاالت انتخـاب شـوند .در ایـن پـژوهش نیـز بـا مراجعـه بـه
شهرداریهای شهر اهواز کسانی که ازنظر رشته و حوزه کـاری بیشـترین ارتبـاط را بـا برنامـهریزی و مـدیریت شـهری
داشتهاند بهعنوان نمونه انتخابشدهاند و به نظر محقق  40نفر میتواند اشباع نظری در ایـن پـژوهش را تحقـق بخشـد.
هم نین از علت استفاده از نمونهگیری هدفمند عدم تخمین دقیق جامعه آماری کارشناسان اسـت .ابـزار گـردآوری ایـن
پژوهش پرسشنامه میباشد .با استفاده از  4بعد و  21سؤال دارای طیف لیکـرت ( 1تـا  ،)5پاسـخ مـدیران و کارشناسـان
جمعآوری و وارد نرمافزار  SPSSگردید .برای تائید روایی (مفهوم روایی ،به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری
تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد) از نظرات متخصصان و اساتید استفاده گردید و برای تعیین پایـایی آن از آلفـای
کرونباخ در نرمافزار  SPSSاستفادهشده که برابر با  0/750بهدستآمده است .برای تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم با استفاده از آموس گرافیک ( )Amos24استفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههای که بیشترین تأثیر را
مربوط به هر بعد داشتند را شناسایی و معنادار بودن کل ابعاد پژوهش و شـدت تـأثیر هریـک بررسـی گردیـد .سـپس بـا
استفاده از شاخصهای برازش ،مناسب بودن مدل تحلیل گردید .در تحلیل عاملی مرتبه اول ارتباط سنجهها با شـاخصها
را میسنجیم و سپس در مدل اندازهگیری مرتبه دوم ارتباط شاخصها با سازه اصلی تحقیق را به دسـت مـیآوریم .مـدل
عاملی مرتبه دوم را بهعنوان نوعی از مدلهای عاملی تعریف میکنیم کـه در آن عاملهـای پنهـانی کـه بـا اسـتفاده از
متغیرهای مشاهدهپذیر اندازهگیری میشوند ،خود تحت تأثیر یک متغیر زیربناییتر و به عبارتی متغیر پنهان ،امـا در یـک
سطح باالتر قرار دارند (صادقپور و مرادی .)206 :1389،بهعبارتدیگر مدلهای عاملی مرتبه دوم هنگامی مطرح میشود
که عاملهای مرتبه اول بهوسیله ساختار عاملی رتبه باالتر تبیین میشوند (اسفیدانی و محسنین.)92 :1392،
محدوده موردمطالعه
مرکز استان خوزستان شهر اهواز است که در حال حاضر با مساحت  19494,01هکتار وسیعترین شـهر اسـتان میباشـد.
شهر اهواز ازنظر جغرافیایی در  31درجه و  20دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  40دقیقه طول شرقی قرارگرفته اسـت و
ارتفاع از سطح دریا  18متر میباشد (شهرداری اهواز .)6 :1396 ،جمعیت کالنشهر اهـواز در اولـین سرشـماری عمـومی
نفوس و مسکن ( )1335برابر  120098نفر و در آخرین سرشماری یعنی ( )1395برابر با  1،184،788نفر بوده است (مرکز
آمار ایران 1335،تا  .)1395ازنظر مقطع زمانی ،هسته اولیه شهر اهواز تا قبل از سـال  1335شـامل خرمکوشـک ،اهــواز
قـدیم ،منطقـه مرکـزی (شـامل محالت خزعلیه ،خیابانهای امام و طالقانی کنونی ،نادری ،باغ شـیخ و باغ معین) بـوده
است .تغییرات وسعت شهر اهواز را اینطور میتوان بیان کرد که شهر اهواز در سال  ،1335یک دهه قبل از تهیـه اولـین
طرح جامع  2500هکتار وسعت داشت و در سال  200 ،1345هکتار به محدوده شهر افزوده شـد در سـال  1355وسـعت
شهر به  3700هکتار رسید بعد از یک دهه و در بحبوحه دفاع مقدس وسعت شهر به  6900هکتـار رسـید در سـال 1370
وسعت شهر در افق طرح جامع ( 10615 ،)1347هکتار رسید .در سال  ،1375با تغییر محدوده طرح جامع وسعت شهر بـه
 20615هکتار تغییر کرد و طبق دادههای سالنامههای آماری هـر وسـعت شـهر در سـالهای  1385و  1390بـه ترتیـب
 21257و  21266هکتار بوده و در سال  1391با توجه به جدا کردن منطقه  5از محدوده شهر وسعت شهر به 18709/87
هکتار کاهش پیدا کرد .شکل شماره  3تغییرات مساحت را طی سالهای  1335تا  1391نشـان میدهـد (آرویـن:1395 ،
.)61
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شکل شماره  .2موقعیت شهر اهواز

شکل شماره  .3روند تغییرات مساحت در شهر اهواز طی سالهای 1335-1391
(آمارنامههای شهرداری شهر اهواز 1391 ،تا )1396

با توجه به بررسیهای صورت گرفته در شهر اهواز ،ظرفیتهای زیادی جهت توسعه میان افـزا وجـود دارد .شـامل بافـت
فرسوده ،بافت مخروبه ،بافت حاشیهنشین ،اراضی بایر و بافتهـای ناکارآمـد شـهری بـه ترتیـب بـا مسـاحت ،1101/96
 5773/11 ،2323/03 ،2051 ،68/59و به تفکیک بافتهای ناکارآمـد شـهری (کاربریهـای فراشـهری) شـامل اراضـی
نظامی ،زندانها؛ اراضی صنعتی ،قبرستانها ،اراضی انبـارداری و حملونقـل بـه ترتیـب دارای مسـاحت ،7/23 ،543/84
 302/85 ،5/87 ،1463/21میباشد که در جدول شماره  2مساحت این اراضی ذکرشده است.
جدول شماره  .2مساحت بافتهای شناساییشده جهت توسعه میان افزا در شهر اهواز
درصد
مساحت (هکتار)
حوزههای فرعی
حوزههای اصلی
5/9
1101/96
فرسوده
0/37
68/59192
مخروبه
بهسازی و نوسازی بافتها
11
2051/0087
حاشیهنشین
30/9
5773/113221
بایر
استفاده از اراضی خالی و توسعهنیافته
2/9
543/8429
نظامی
0/04
7/236538
زندان
7/8
1463/2163
صنعتی
استفاده مجدد از بافتهای ناکارآمد شهری
0/04
5/877584
قبرستان
1/62
302/8584
انبارداری و حملونقل
18709/87
مساحت شهر
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طبق جدول شماره  2مشاهده میشود  30درصد از مساحت شهر اهواز را زمینهای بایر تشکیل میدهد و بعدازآن اراضـی
حاشیهنشین ،اراضی صنعتی و بافتهای فرسوده قرارگرفتهاند .با توجه به درصد بافتهای بایر ،ضروری اسـت تـا توسـعه
این اراضی در اولویت قرار بگیرد.
بحث و یافتهها
همانطور که در بخش روش تحقیق بیان گردید جهت بررسی میزان تـأثیر هریـک از ابعـاد و شـاخصهای مـوردنظر در
توسعه میان افزا پرسشنامهای تهیه گردید و نظرات مدیران و کارشناسان شهری اهواز جمعآوری گردید .در ایـن پـژوهش
از چهار بعد اجتماعی ،اقتصادی ،اداری  -قانونی و کالبدی بهعنوان متغیرهای پنهان سطح اول و توسعه میان افزا بهعنوان
متغیر پنهان مرتبه دوم استفادهشده است .تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در نرمافزار آموس میزان تأثیر هر یک از ابعاد و
شاخصهای مشاهدهپذیر در عدم تحقق توسعه میان افزا در شهر اهواز را نمایش میدهد .متغیر اجتمـاعی بـا  6شـاخص
مشاهدهپذیر ،متغیر اقتصادی با  8شاخص ،قانونی و اداری با  5شاخص و متغیر کالبدی با  2شاخص مشاهدهپذیر در مدل
استفاده گردید .مقدار تأثیر رگرسیونی بین  0تا  1میباشد هرچقدر به  1نزدیک باشد به مفهوم تأثیرگذاری بیشتر میباشد.
نتیجه بررسی تأثیرگذاری شاخصها در شکل شماره  4ارائهشده است .طبق این مدل ،به ترتیب متغیر اداری  -قـانونی بـا
ضریب  ،1متغیر اقتصادی با ضریب  0/94متغیر اجتماعی با ضریب  0/66متغیر کالبدی بـا ضـریب  0/55از بیشـترین تـا
کمترین تأثیر را دارند.

شکل شماره  .4تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم موانع توسعه میان افزا در شهر اهواز

در متغیر اجتماعی ،شاخص عدم مشارکت بـا ضـریب  0/62بـاالترین میـزان ضـریب را بـه دسـت آورده اسـت بعـدازآن
شاخصهای تقابل منافع شهرداری و شهروندان ،عدم آگاهی از مزایای توسعه اراضی و بافتها ،تقابل منافع شهرداری بـا
ارگانهای دیگر ،تقابل منافع شهروندان و تقابل منـافع شـهرداری بـا توسـعهدهندگان قرارگرفتهانـد .در بعـد اقتصـادی،
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شاخصهای عدم صرفههای اقتصادی برای توسعه گران و عدم رغبت مؤسسات و بانکها جهـت واگـذاری وام بـاالترین
ضریب  )0/66را کسب کردهاند .شاخصهای قیمت زمین (بخصوص در بافتهای میانی) ،سوداگری و بورسبازی زمـین،
عدم توانایی مالی شهروندان ،پرهزینه بودن اجرای پروژههای درون شهر نسبت به پروژههـای حاشـیه شـهر ،هزینـههای
تملک و تجمیـع زمـین و هزینـههای بـاالی دریافـت مجوزهـای توسـعه و پروانـههای سـاختمانی بـه ترتیـب بعـدازآن
قرارگرفتهاند .در متغیر اداری-قانونی باالترین ضریب مربوط به شاخص ضواب و مقررات کاربری زمین و طـرح تفصـیلی
است شاخصهایی که بعدازآن قرار میگیرند شامل شاخصهای روند اداری طوالنی صدور مجوز ،عدم وجود برنامه مدون
و مناسب برای توسعه زمینها و بهسازی بافتها ،وجود زمینهای متعلق به ارگانهای دولتی و نظامی و طـوالنی شـدن
زمان اصالح شبکهها و زیرساختها میباشند .در بعد کالبدی شاخص عدم برخورداری از زیرساختها و تسهیالت مناسب
امتیاز باالتری ( )0/65نسبت به شاخص مجاورت اراضی و بافتها با کاربریهـای مـزاحم (تعمیرگـاه ،خطـوط راهآهـن)،
سکونتگاههای حاشیهنشین به دست آورده است.

متغیر پنهان

ضـــــریب
محاسبهشده

اجتماعی

0/66

اقتصادی

0/94

اداری -
قانونی

1

کالبدی

0/54

جدول شماره  .4ضرایب محاسبهشده متغیرها و شاخصهای تحقیق
نشانگر
شاخص مشاهدهپذیر
عدم مشارکت مردم (نگرانی از تغییرات و تأثیرات)
عدم آگاهی از مزایای توسعه اراضی و بافتها
تقابل منافع شهرداری و شهروندان
تقابل منافع شهرداری با ارگانهای دیگر
تقابل منافع شهروندان
تقابل منافع شهرداری با توسعهدهندگان
هزینههای تملک و تجمیع زمین
قیمت زمین (بخصوص در بافتهای میانی)
پرهزینه بودن اجرای پروژههای درون شهر نسبت به پروژههای حاشـیه
شهر
عدم صرفههای اقتصادی برای توسعه گران
عدم رغبت مؤسسات و بانکها جهت واگذاری وام
هزینههای باالی دریافت مجوزهای توسعه و پروانههای ساختمانی
سوداگری و بورسبازی زمین
عدم توانایی مالی شهروندان
ضواب و مقررات کاربری زمین و طرح تفصیلی
عدم وجود برنامه مـدون و مناسـب بـرای توسـعه زمینهـا و بهسـازی
بافتها
طوالنی شدن زمان اصالح شبکهها و زیرساختها
روند اداری طوالنی صدور مجوز
وجود زمینهای متعلق به ارگانهای دولتی و نظامی
عدم برخورداری از زیرساختها و تسهیالت مناسب
مجاورت اراضی و بافتها بـا کاربریهـای مـزاحم (تعمیرگـاه ،خطـوط
راهآهن) ،سکونتگاههای حاشیهنشین

ej1
ej2
ej3
ej4
ej5
ej6
egh1
egh2
egh3
egh4
egh5
egh6
egh7
egh8
ed1
ed2
ed3
ed4
ed5
K1
K2

معنیداری ()p

ضــــــــریب
محاسبهشده
0/62
0/45
0/50
0/36
0/33
0/31
0/48
0/61
0/55

***
***
***
***
***
***
***
***
***

0/66
0/66
0/40
0/56
0/56
0/67
0/52

***
***
***
***
***
***
***

0/34
0/64
0/43
0/65
0/43

***
***
***
***
***

بهمنظور بررسی معتبر بودن مدل از شاخصهای کلی برازش استفاده گردید .شاخصهای بـرازش در چهـار نـوع مطلـق،
نسبی ،موجز و تطبیقی استفادهشده است .در زمینه شاخصهای مطلق باید گفت که شـاخص خـی دو ( )cminبـا مقـدار
 519/864و مقدار  pبرابر با  0/000نتایج مطلوبی را در ارتباط با مدل موردبررسی ارائه نمیدهد .این امر میتوانـد ناشـی
از حجم نمونه یا ضعیف بودن گویهها باشد .در رابطه با شاخصهای نسبی باید گفت که مقدار  0/046برای شاخص ریشه
دوم میانگین مربعات باقیمانده ( )RMSEAمدل موردبررسی را در وضعیت مطلوبی گزارش میکند .هم نین مقدار خـی
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دو نسبی ( )CMIN/DFبرابر با  2/81بهدستآمده و این مقدار نیز حکایت از وضعیت قابـلقبول بـرای مـدل میباشـد.
شاخصهای موجز (مقتصد)  PNFIو  PCFIکه در اصل میزان پی یدگی مدل را برای مبنای تعداد پارامترهای تخمـین
زده ده و اجتناب مدل از گنجاندن پارامترهای اضافی را موردسنجش قرار میدهد به ترتیب با مقادیر  0/644و  0/710بـه
سبب مقدار بزرگتر از  0/5بیانگر تناسب مدل میباشند .شاخصهای تطبیقی  IFIو  CFIکه سنجشـگر میـزان انطبـاق
مدل بررسیشده با دادههای موجود هستند نیز هریک با مقادیر  0/908و  0/905نیکویی برازش مدل را مورد تائیـد قـرار
دادهاند ،چراکه هر دو شاخص میزانی بیش از  0/9را نمایش دادهاند.

نوع شاخص
مطلق
نسبی
موجز (مقتصد)
تطبیقی

جدول شماره  .5شاخصهای نیکویی برازش مدل
مقدار قابل تائید
مقدار بهدستآمده
شاخص
CMIN
مقـــدار  pبزرگتـــر از
519/864
0/05
DF
185
P
0/000
RMSEA
کوچکتر از 0/05
0/041
CMIN/DF
مقدار بین  1تا 3
2/810
PNFI
مقدار بزرگتر از 0/05
0/644
PCFI
مقدار بزرگتر از 0,05
0/710
IFI
مقدار بزرگتر از 0/9
0/908
CFI
مقدار بزرگتر از 0/9
0/905

نتیجه
عدم تائید نیکویی برازش

تائید نیکویی برازش
تائید نیکویی برازش
تائید نیکویی برازش
تائید نیکویی برازش
تائید نیکویی برازش
تائید نیکویی برازش

نتیجهگیری
توسعه میان افزا که بخش اساسی رشد هوشمند شهری است ،درواقع راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش کالبـدی
شهر در زمینهای توسعهنیافته پیرامون شهری و نواحی سبز روستایی و توسعه زمینهای خالی و متروکـه داخـل منـاطق
شهری است و بهنوعی حمایتکننده احیا و تجدید حیات شهری است .این توسعه با توجه به اینکـه در بافتهـای درونـی
شهر صورت میگیرد متفاوت با طرحهای مانند آمادهسازی حاشیه شهر و شهرهای جدید میباشد .استفاده از این رویکـرد
به سبب مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی بهراحتی امکانپذیر نیست و نیازمند تعامل چند سویه مدیران ،توسـعه گـران
شهروندان و سازمانهای دیگر میباشد .این پژوهش موانع بهرهگیری از این رویکرد را شناسـایی و تحلیـل کـرده اسـت.
برای دست یابی به توسعه پایدار شهری در شهر اهواز ،باید رویکرد توسعه میـان افـزا را بـهعنوان راهبـرد کـارا در انتظـام
بخشی به شکل پایدار شهری قرارداد .این کار ضمن حف محی زیست و اراضـی کشـاورزی از گسـترش بیرویـه شـهر
جلوگیری میکند .برای دستیابی به چنین پایداری ،نیاز به برنامهریزیهای دقیق ازجمله استفاده بهینه از زمینهـای بـایر،
برنامهریزی در مورد بافت فرسوده و ناکارآمد شهر و ...است .برنامهریزی برای استفاده از اراضی و بافتها و تشدید استفاده
نیازمند بررسی موانع و حذف این موانع میباشد .در همین راسـتا در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـهای
مهم ترین موانع توسعه میان افزا شناسایی گردید سپس برای شناسایی میزان تـأثیر هریـک از موانـع از ابـزار پرسشـنامه
استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد که عامل اداری و قانونی مهمترین مانع در استفاده از رویکرد توسعه میان افـزا در
شهر اهواز میباشد .بعدازآن متغیر اقتصادی با ضریب  0/94متغیر اجتماعی با ضریب  0/66متغیر کالبدی با ضـریب 0/55
از بیشترین تا کمترین تأثیر را دارند .برای سنجش متغیر اجتماعی از  6شاخص استفادهشده است نتایج بیـانگر ایـن اسـت
که عدم مشارکت مردم باالترین تأثیر را دارد و بعدازآن شاخصهای تقابل منافع شهرداری و شـهروندان ،عـدم آگـاهی از
مزایای توسعه اراضی و بافتها ،تقابل منافع شهرداری با ارگانهای دیگر ،تقابل منافع شهروندان و تقابل منافع شهرداری
با توسعهدهندگان قرار گرفتند .همانطور که پوستینن و همکاران ( )2018مخالفت و تقابل سـاکنان را یکـی از مهمتـرین
موانع تشدید سازی سکونت (توسعه میان افزا) میداند .الی و آتوا ( )2013یکی اصـول موفقیـت در توسـعه میـان افـزا را
مشارکت و نظرخواهی از ساکنان می دانند .هم نین همسو با این نتایج اسدیان و سیاحی در بررسی طـرح بافـت فرسـوده
محله عامری شهر اهواز ( )1390بیان میدارند که طرح بهسازی با مشکل عدم اعتماد ساکنین مواجه شده اسـت .اضـافه
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میکنند که عدم توانایی مالی ساکنین برای احیای محله ،فرسودگی محله رو به افزایش است .به سبب فشار بر خدمات و
افزایش تراکم و مسـائل اجتمـاعی ،شـهروندان پراکنـده رویـی بـه تـراکم تـرجیح میدهنـد ایـن موضـوع را مـالپزی و
گرین( )2003و کادیز ( )2004بیان میدارند این موضوع نشان از تائید اولویت و ترجیح شهروندان و جلوگیری از مشارکت
مردم در پروژههای توسعه میان افزا است .شهر اهواز بااینکه در استان نفت خیر قرار دارد و صنایع نفت در محدوده شـهر
قرار دارد ولی ازنظر اقتصادی در بخش هزینههای شـهری و وجـود سـکونتگاههای غیررسـمی و بافتهـای فرسـوده بـا
ساکنان فقیر شرای بدی را در خود میبیند .تأثیر عامل اقتصادی در تابآوری شهر اهواز نیز بیانشده است .حاتمی نژاد و
همکاران ( )1396بیان داشتند که حوزه اقتصادی و مسائل اقتصادی شهروندان باالترین تأثیر را در ابعاد تابآوری در شهر
اهواز دارد این بعد بر همکاری و مشارکت مردم در طرحهای توسعه شهری ،گسترش محلههای فقیرنشین ،سکونتگاههای
غیررسمی تأثیر زیادی میگذارد .در شهر اهواز بخصوص در حاشیه شهر (مانند محله اکباتان ،مهدیس) مالکان و مشاوران
امالك در زمینهای بدون خدمات و امکانات اقدام به ساختوساز کردهاند با این اقدام بر گستره شـهر افزودهانـد و سـبب
بازماندن زمینهای داخل شهر شدهاند .نتیجه بررسی متغیر اقتصادی با پژوهش داداش پور و همکاران ( )1393کـه بیـان
داشتند عامل اقتصادی با شاخصهای مانند تقابل منافع شهرداری و وقف ،قیمت زمین ،بورسبازی زمینبر توسـعه میـان
افزا زمینهای بایر تأثیر دارند همسو میباشد .عامل اقتصادی در بخش مدیریت شـهری و بخشهـای مردمـی و توسـعه
گران سبب شده توان مالی برای تهیه و اجرای طرحهای مناسب وجود نداشته باشد و وجود زمینهای زیاد در شهر اهـواز
و قیمت پایین زمین در حاشیه شهر اهواز سبب شده آمادهسازیها و ساختوسازهای جدید در حاشیه شهر صورت گیرد.
طبق نتایج بهدستآمده مدیران و کارشناسان معتقدند که در شهر اهواز عوامل قـانونی  -اداری ماننـد ضـواب و مقـررات
کاربری زمین و طرح تفصیلی ،عدم وجود برنامه مدون و مناسب برای توسعه زمینها و بهسازی بافتها ،طـوالنی شـدن
زمان اصالح شبکهها و زیرساختها ،روند اداری طوالنی صدور مجوز ،وجود زمینهـای متعلـق بـه ارگانهـای دولتـی و
نظامی بیشترین تأثیر را بر عدم تحقق و اجرای رویکرد توسعه میان افزا در شهر اهواز داشتهاند .در شهر اهواز بسـیاری از
زمینهای خالی درون شهر متعلق به ارگانهای نظامی و دولتی میباشد و دارای مشکالت مـالکیتی میباشـند ،مـدیریت
شهر اگر برنامهای هم برای توسعه داشته باشد به سبب مشکالت مالکیتی نمیتواند از این زمینها برای ارائه خدمات بـه
شهروندان استفاده کند .یکی از شاخصهای مهم دیگر در بعد اداری و قانونی ،شاخص برنامه و طرح مناسب برای توسعه
میباشد ،در این تحقیق مشخص گردید عدم طرح مناسب در شهر اهواز جهت توسـعه و بهسـازی و نوسـازی بافتهـای
فرسوده و توسعه زمین های بایر سبب شده توسعه ناموفق باشد .این نکته را باید بیان کرد گرچه عوامل اداری و قـانونی و
اقتصادی دارای اهمیت بیشتری هستند ولی بعضی از اراضی و بافتها هستند فق به سبب عامل اجتماعی یـا کالبـدی از
توسعه بازماندند .درواقع بخشهایی هستند که چند عامل بهطور همزمان مانع شدهاند و در بخشهای تنهـا یـک عامـل،
مانع از توسعه شده است؛ بنابراین این نکته ضرورت بررسی مانع توسعه هر قطعه و ارائه بهصورت یک طـرح را ضـروری
میسازد .این نتیجه با یافتههای تحقیق رضایی و همکاران ( )1396که بیان داشتند شاخصهای دخالت مسـتقیم دولـت،
ابزارهای مالی و ابزارهای برنامهریزی شهری که زیرمجموعه عامل اداری و قانونی قـرار میگیرنـد بیشـترین تـأثیر را در
رهاشدگی اراضی در شهر ایالم دارند ،همسو میباشد .بعدازآن ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی قـرار میگیرنـد .نتیجـه
پژوهش بر این نکته تأکید میکند که در شهر اهواز مدیریت شهری و اقدامات شهرداری و عدم وجـود طرحهـا و قـوانین
مناسب سبب شده رشد شهر ناموزون باشد و اراضی زیادی در بافتهای درون شهر از توسـعه بازماننـد .بنـابراین سـاختار
مدیریت شهری خود تشویقکننده پراکنده رویی و عدم تمایل به توسعه میان افزا است زیرا باع افزایش مالیات و کسب
عوارض ساختوساز برای شهرداری میگردد همانطور که دانیلسون ( )1976بر این موضوع تأکیـد میکننـد .فیـروزی و
همکاران ( )1391در پژوهشی در رابطه با کـوی یوسـفی بیـان داشـتند کـه بهرهمنـدی از تسـهیالت دولتـی بـه سـبب
اطالع رسانی ناقص دولت در این زمینه و طوالنی بودن زمان دریافت و بازپرداخت تسهیالت در ساماندهی بافت فرسـوده
کوی یوسفی در راستای توسعه درونزا مؤثر نبوده اسـت .هم نـین پورمحمـدی و تقـی پـور ( )1391دالیـل حقـوقی و
اقتصادی را در عدم توسعه اراضی در شهر تبریز مؤثر میداند .پدیده زمینخواری در حاشیه شهر اهواز و ساختوسـازهای
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غیرقانونی در حاشیه شهر اهواز یکی از عواملی که سبب شده که مهاجران بـهجای سـکونت و ساختوسـاز در بافتهـای
میانی شهر در حاشیه شهر ساکن شوند .وجود مشکالت مالکیتی ،قانونی ،عدم وجود منابع مالی ،نبود طرح مناسب ،ضواب
طرح تفصیلی عالوه بر زمینهای بایر مانع بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ،سـکونتگاههای غیررسـمی ،روسـتاهای
الحاق شده ،انتقال کاربریهای ناسازگار به بیرون شهر میشوند .در شهر اهواز بخش زیادی از این زمینها از تسهیالت و
خدمات شهری برخوردار نیستند بنابراین هزینه توسعه آنها برای توسعه گران و مدیریت شهری باال خواهد بود .بسـیاری
از زمینهای بایر به خدمات و زیرساختها دسترسی ندارند این عامل سـبب اسـتفاده از عـدم ظرفیتهـای میشـود ایـن
موضوع را سنگی و رفیعیان در بررسی ظرفیتهای منطقه  19شهر تهران نیز بیان داشـتند .در رابطـه بـا محـدودیتهای
کالبدی توسعه میان افزا کینیتز ( )2001اشاره میکند که کاربریهای مزاحم ازجمله تعمیرگاههـا ،خطـوط آهـن شـلوغ و
بزرگراههای پرتردد با ساختمانهای متروك سبب محدودیت در توسعه میشوند .این موضوع در شهر اهواز به سبب وجود
کاربریهای صنعتی ،زندانها ،پادگانهای ارتش و سپاه ،صنایع فوالد نمود زیادی دارد .نقیب زاده ( )1382در پژوهشی در
رابطه با زمینهای رهاشده در شهر شیراز ،کمبود خدمات زیربنایی ،همجواری با عناصـر نـامطلوب شـهری ،از مهمتـرین
عوامل عدم توسعه اراضی بایر میداند .در پایان باید گفت عالوه بر عوامل بیانشده در این پژوهش عوامل زیستمحیطی
و طبیعی نیز بر توسعه اراضی نیز تأثیر می گذارند .الزم است موانع متناسب با هر حـوزه توسـعه میـان افـزا بـا توجـه بـه
موقعیت مکانی شناسایی گردید و در اختیار مدیران و برنامه ریزان و توسعه گران قرار گیرد و همراستا با این اقدام ،قوانین
بازدارنده جهت زمینخواری تدوین گردید و برای تهیه منابع مالی نیز طرحهای مناسبی تهیه گردد.
با توجه به ماهیت و هدف تحقیق که شناسایی موانع میباشد میتوان گفـت کـه حـذف موانـع شناساییشـده مهمتـرین
پیشنهاد تحقیق میباشد.
 تالش برای هماهنگی سازمانها بهمنظور خارج کردن کاربریهای ناسازگار از درون شهر؛
 تجمیع و یکپارچگی طرحهای مرتب با بهسـازی و نوسـازی بافتهـا (شـهرداری ،مسـکن و شهرسـازی ،سـازمان
مدیریت و برنامهریزی ،استانداری)؛
 کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در صدور مجوزهای بافتهای فرسوده و اراضی بایر درونشهری؛
 جلوگیری از صدور پروانه ساختوساز برای اراضی حاشیه شهر؛
 آگاهسازی شهروندان ساکنان بافتهای فرسوده و صاحبان اراضی بایر از منافع حاصل از بهسازی و توسعه بافتها؛
 تشدید نظارتها (پلیس ساختمان) بر ساختوساز در اراضی حاشیه شهر؛
 افزایش مشوق ها و مجوزهای توسعه در محالت فرسوده مانند یوسفی ،منبع آب و حصیرآباد؛
 افزایش مالیات بر زمینهای بایر بهویژه اراضی خصوصی؛
 افزایش مالیات و عوارض بر ساختوسـازها در حاشـیه شـهر باهـدف جلـوگیری از ساختوسـاز بیرویـه و تمایـل
توسعهدهندگان برای افزایش تراکم و ساختوساز در محدودههای شهری؛
 افزایش عوارض بر صنایع در محدوده شهر مثل صنایع فوالد و اسـتفاده از ایـن درآمـد بـرای بهسـازی و نوسـازی
بافتهای فرسوده و حاشیهنشین؛
 استفاده از زمینهای بایر برای توسعه کاربریهای تجاری و خدماتی برای افزایش درآمد شهرداری اهواز بـهویژه در
مناطق  2و  4بهمنظور جلوگیری از ساختوساز در حاشیه باهدف کسب درآمد؛
 بررسی و جمعآوری اطالعات مربوط به هر حوزه از توسعه میان افزا (مساحت هر حوزه در مناطق و محالت)؛
 تهیه بانک اطالعات ( )GISمربوط به مالکیت اراضی بایر و اولویتبندی توسعه این اراضی؛
منابع
 )1اسدیان ،فریده و سیاحی ،زهرا ( )1390نقش الگوی مشارکت مردمی در بهسـازی و نوسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری بـا
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی :محله عامری اهواز ،فصلنامه جغرافیـایی آمـایش محـی  ،بهـار ،1390
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دوره  ،4شماره  ،12صص.139-163 .
 )2اسفیدانی ،محمدرحیم و محسنین ،شهریار ( )1392مدلسازی معادالت سـاختاری (آموزشـی و کـاربردی) بـه کمـک نرمافـزار
لیزرل .چاپ سوم ،تهران :انتشارات مهربان نشر.
 )3آروین ،محمود؛ پوراحمد ،احمد؛ زنگنه شهرکی ( )1395سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزههای عمل توسعه درونی
شهر (نمونه موردی :شهر اهواز) ،مطالعات محیطی هفت حصار ،پاییز  ،1395دوره  ،5شماره  ،17صص.45-62 .
 )4داداش پور ،هاشم؛ تقوایی ،علیاکبر؛ قانع ،نرگس ( )1393بررسی ظرفیت توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری مطالعـه
موردی :ناحیه  3منطقه  2شهر اهواز ،مطالعات شهر ایرانی-اسالمی ،دوره  ،5شماره  ،15صص.63-78 .
 )5آیینی ،محمد و اردستانی ،زهرا ( )1388هرم بازآفرینی و مشارکت مردم معیـار ارزیـابی برنامـههای توسـعه درونزای شـهری،
نشریه هویت شهر ،شماره پنجم ،پاییز و زمستان  ،1388دوره  ،3شماره  ،5صص.47-58 .
 )6پریزادی ،طاهر ( )1391بررسی توسعه درونی شهر با تأکید بر مسکن (موردمطالعـه :شـهر سـنندج) ،پایاننامـه دکتـری رشـته
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،به راهنمایی دکتر حمیدرضا وارثی ،دانشگاه اصفهان.
 )7پورمحمدی ،محمدرضا؛ شفاعتی ،آرزو؛ ملکی ،کیومرث ( )1392ارزیابی پتانسیل میـان افزایـی در محـور تـاریخی –فرهنگـی
کالنشهر تبریز ،نشریه علمی –پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی ،بهار  ،1392سال  ،17شماره  ،42صص.41-70 .
 )8پورمحمدی ،محمدرضا و تقی پور ،علیاکبر ( )1391بازیافت اراضی بایر شهری ،جغرافیا و برنامـهریزی ،زمسـتان  ،1391دوره
 ،16شماره  ،42صص.65-88 .
 )9حیاتی ،سلمان ( )1391تحلیل شاخصهای رشـد هوشـمند شـهری در مشـهد ،پایاننامـه کارشـناس ارشـد رشـته جغرافیـا و
برنامهریزی شهری ،به راهنمایی دکتر محمدرحیم رهنما ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 )10رضایی ،مریم؛ ابراهیمزاده ،عیسی؛ رفیعیان ،مجتبی ( )1396بررسی و سنجش راهکارها و سیاستهای مؤثر در مدیریت اراضی
رهاشده شهری ،نمونه موردی :شهر ایالم ،مجله آمایش جغرافیایی فضا ،زمستان  ،1396دوره  ،7شماره  ،26صص.145-162 .
 )11رفیعیان ،مجتبی؛ براتی ،ناصر؛ آرام ،مرضیه ( )1389سنجش ظرفیتهای توسعه فضاهای دون استفاده در مرکز شهر قزوین بـا
تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا ،فصلنامه معماری و شهرسازی ،پاییز و زمستان  ،1389دوره  ،3شماره  ،5صص.45-61 .
 )12زیاری ،کرامت اله؛ پوراحمد ،احمد؛ حمزه پور ،رزگار ( )1394شناسایی و بررسی پتانسـیلها و قابلیتهـای زمـین بـا تأکیـد بـر
توسعه میان افزا ،مورد :شهر سردشت ،مطالعات مدیریت شهری ،زمستان  ،1394دوره  ،7شماره  ،24صص.9-80 .
 )13سعیدی رضوانی ،نوید؛ زهره داودپور؛ قدوی ،الهام؛ سرور ،رحیم ( )1392کاربرد اصـول توسـعه میـان افـزا در بهبـود فضـایی-
عملکردی بافتهای شهری (مطالعه موردی :منطقه  17شهر تهران) ،جغرافیا ،سال  ،11شماره  ،36صص.180-159 .
 )14سنگی ،الهام و رفیعیان ،مجتبی ( )1392سنجش مطلوبیت سکونتی در توسعه میان افزا شهری با استفاده از مدل تصمیمگیری
منطق فازی (نمونه موردی :منطقه  19شهرداری تهران) ،فصلنامه آرمانشهر ،دوره  ،6شماره  ،11صص.349-361 .
 )15شهرداری اهواز ( )1396گزیده اطالعات مناطق ،نواحی و محالت شهر اهواز ،معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی.
 )16شریفیان ،احسان ( )1389توسعه میان افزا بهرهگیری از ظرفیتهای درونی شهر ،منظـر ،تابسـتان  ،1389دوره  ،2شـماره ،10
صص.47-50 .
 )17شفاعتی ،آرزو؛ ملکی ،کیومرث؛ پاهکیده ،اقبال ( )1392نگرشی بر توسعه میان افزا (توسـعه درونزا) و نقـش راهبـردی آن در
توسعه پایدار شهری ،اولین همایش معماری و شهرسازی درگذر زمان ،زمستان  ،1392قزوین ،صص .1-20
 )18شهرداری شهر اهواز ( )1391آمارنامه کالنشهر اهواز ،انتشارات رواب عمومی و امور بینالملل شهرداری اهواز.
 )19صادق پور ،بهرام و مرادی ،وهاب ( )1389تحلیل آمـاری بـا نرمافزارهـای  spssو  ،Amosچـاپ هجـدهم ،بابلسـر :دانشـگاه
مازندران.
 )20صارمی ،حمیدرضا ( )1392بررسی توسعه از درون شهر بروجرد ،مدیریت شهری ،سال  ،11شماره  ،32صص.310-299 .
 )21ضرابی ،اصغر؛ صابری ،حمید؛ محمدی ،جمال؛ وارثی ،محمدرضا ( )1390تحلیل فضایی شـاخصهای رشـد هوشـمند شـهری
(مطالعه موردی :مناطق شهر اصفهان) ،پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،شماره  ،77صص.1-17 .
 )22فیروزی ،محمدعلی؛ سجادیان ،ناهید ،صحرایی ،نسا ( )1391ساماندهی بافتهای فرسوده در راستای توسـعه درونزا و پایـدار
شهری (مطالعه موردی :کوی یوسفی اهواز) ،فصل جغرافیا و برنامهریزی شهری چشـمانداز زاگـرس ،زمسـتان  ،1391دوره ،4
شماره  ،13صص.115-130 .
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 بافـت:) بازآفرینی و تجدید حیات شهری با رویکرد توسعه درونزا در بافتهای تاریخی (نمونه موردی1391(  محسن،) قاسمی23
، به راهنمایی دکتر محمدسعید ایزدی، پایاننامه کارشناسی ارشد طراحی و برنامهریزی شهری و منطقهای،)تاریخی شهر اراك
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
) بررسی ابعاد مـؤثر بـر تـابآوری شـهری بـا1396(  نگار، محمود؛ رحیمپور، حسین؛ فرهادی خواه حسین؛ آروین،) حاتمی نژاد24
،7  دوره،1396  بهار، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران،) شهر اهواز:استفاده از مدل ساختاری تفسیری (نمونه موردی
.35-45 . صص،1 شماره
،) شـهر یـزد:) بررسی و سنجش ظرفیت توسعه میان افـزا در فضـاهای موقوفـه شـهری (نمونـه مـوردی1391(  نرگس،) قانع25
 دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتر هاشم داداش پور،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی شهری
،) تأملی بر مفهوم توسعه میان افزا و ضرورت آن در محـالت شـهری1389(  الهام، مجتبی؛ سنگی، مهتا؛ رفیعیان،) میرمقتدایی26
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