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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 
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 چکیده

های مهـم در حـوزه عنوان یکی از سیاستتوسعه میان افزا(، امروزه به) ای درون شهرهای توسعهتوجه به ظرفیت
های شده است. بـرخالف سـایر سیاسـتریزی شهری جهت مقابله با پدیده گسترش شهرها موردقبول واقعبرنامه

ینکه در بستر موجود و با حضور ساکنان و شـهروندان و واحـدهای همسـایگی صـورت توسعه شهری با توجه به ا
فق  یک کار فیزیکی، کالبـدی و شهرسـازی اسـت که نه پذیرد موضعی پی یده، چندوجهی، میان بخشی استمی

ن رویکـرد، بنابراین استفاده از ای باشد.محیطی نیز میبلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست
بدون توجه به بسترهای مناسب و شناسایی موانع آن، قابل تحقق نیست. هدف اصلی این پژوهش تحلیـل موانـع 

–باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی گیری از توسعه میان افزا در شهر اهواز میبهره

گیری باشـند بـا اسـتفاده از نمونـههرداری اهـواز میمدیران و کارشناسان ش تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش،
ها از تحلیل عاملی تأییـدی مرتبـه دوم در عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. جهت تحلیل دادهنفر به 40هدفمند، 

شـاخص  21شده است. در این پژوهش، از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اداری و قانونی بـا استفاده 24افزار آموس نرم
اداری با  -دهد مدیران و کارشناسان معتقدند که عوامل قانونی پذیر استفاده گردید. نتایج حاصل نشان میمشاهده

ضریب بیشترین تأثیر را بر عدم تحقق و اجرای رویکرد توسعه میـان افـزا در شـهر اهـواز دارد و بعـدازآن متغیـر 
بـه ترتیـب بیشـترین تـا  55/0ی با ضـریب متغیر کالبد 66/0متغیر اجتماعی با ضریب  94/0اقتصادی با ضریب 

 کمترین تأثیر را بر عدم تحقق اجرای توسعه میان افزا در شهر اهواز دارند.
 

 .تأییدی عاملی تحلیل اهواز، شهر توسعه، موانع افزا، میان توسعهواژگان کلیدی:  
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 مقدمه
ر به مسائل زیادی شده است. مسائلی که بـیش از توسعه، منجویژه در کشورهای درحالرشد پرشتاب جمعیت در جهان به

زده اسـت. رشـد ارگانیـک شـهر رویه کالبدی شهرها، افت کیفیت محی  شهری و ناپایداری را رقـمهر چیز، گسترش بی
رویـه و پراکنـده تر از نیاز واقعی شهر اتفاق بیفتد و شهر دچار گسترش افقـی بیشود رشد فیزیکی بسیار سریعموجب می

تـدریج بـه یکـی از الگوهـای (. پدیده پراکنده رویی شهری با روند، علل و پیامدهای متفاوت، به1: 1393پریزادی، ) گردد
(. در کشــورهای Mosammam et al,2016:104) شــده اســتتوســعه فضــایی شــهری در سراســر جهــان تبدیل

های دولتـی زمـین و مسـکن اسـتریزی شـهری، سیتوسعه، این پدیده اغلب نتیجه سـبقت شهرنشـینی از برنامـهدرحال
قیمـت در درآمد برای یافتن مسکن ارزانهای خانوارهای متوس  و کمهای شهری و روستایی و تالشنامناسب، مهاجرت
سـازی نشـده اتفـاق ای که اصوالً در اراضـی آماده(. چنین توسعهDeng & Huang,2004:211) حاشیه شهری است

های بالاستفاده، افزایش سهم فضاهای باز، کاهش تراکم جمعیـت، گسسـتگی یش زمینافتد نتایج بسیاری ازجمله افزامی
هـای واکنش مـیالدی 70(. پس از دهـه Hess,2001:2) های شهری و جدایی گزینی اجتماعی را به همراه داردبخش

مشکل مطرح شد. این نگـاه زا برای مقابله با این رویه و پراکنده شهرها آغاز شد و راهبرد توسعه درونشدیدی به رشد بی
هـا های آنگرایی، خلق مکان، شـهر فشـرده و... از نمونـه هایی شد که رشد هوشمند، نوشهرگیری جنبشمنجر به شکل

گیری توسـعه توان پشـتیبانی از شـکلها در سطوح خردتر، برخی از انواع توسعه را پیشنهاد نمود که میاست. این جنبش
توسـعه  (.47 :1389شـریفیان،) و توسعه با کاربری مختل  را نام بـرد 2TNDعه میان افزا،(، توس1TOD) ونقل محورحمل

(. در حـوزه Farris,2001:1) شـودعنوان بخشی از یک استراتژی شهری منجر به کاهش پراکنده رویی میمیان افزا به
قابل تحقق بـرای کـاهش پراکنـده  راه حلعنوان یکریزی شهری، توسعه میان افزا را بهگذاری عمومی و برنامهسیاست

 & McConnell) کنـدهای غیرفعـال را احیـا میدهـد و محلـهبرنـد کـه هـم تـراکم را افـزایش میرویی به کار می

Wiley,2010:1.) باشـدتر از توسـعه بیـرون از محـدوده شـهر میها، مطلوبتوسعه میان افزا به سبب وجود زیرساخت 
(Falconer & Frank,1990:137ت .)کنـد در اسـتفاده از پتانسـیل وسعه میان افزا فضاهای خالی در شـهر را پـر می

کند. چارچوب اصلی این رشـد، اسـتفاده موجود، حفاظت از اراضی بکر و جلوگیری از پراکنده رویی، نقش اساسی بازی می
 شـدهاخـل یـا قـبالً استفادهویژه در اراضی رهاشـده دشهری است. این امر بهبهینه از اراضی و توسعه مجدد اراضی درون

های است که در طی توسـعه مسـتمر شـهر از دیگر توسعه میان افزا، توسعه در بخشعبارتمتروکه( بسیار مهم است. به)
(. توسعه میان افزا در حل چند مسئله عمومی نقش مؤثری Abedini & Khalili,2019:317) اندروند توسعه بازمانده

حومه را کاهش دهـد، درنتیجـه نـرخ از دسـت دادن فضـای بـاز و افـزایش ترافیـک محـدود  تواند نرخ رشد( می1دارد؛ 
هـای های مالیاتی باارزشها به چرخهتواند مبنای مالیات شهرهای مرکزی را افزایش دهد زیرا بیشتر زمین( می2شود،می

( 4انـد، کمـک کنـد؛ گذشـته از بـین رفته های خاص شهر درتواند به احیای محله( می3 کنندشده باالتر تغییر میارزیابی
هم نـین از  (.Steinacker,2003:495) کنـدقیمـت در شـهرها فـراهم میهایی را برای ساختن مسـکن ارزانفرصت

 Puustinen et) ها و مزایـای مـالی اسـتونقـل عمـومی، زیرسـاختحمل مزایای توسـعه میـان افـزا ارتقـا خـدمات،

al,2018:306.) ان افزا آشکار نیست. بستگی به مسائل مختلف ازجمله پتانسیل توسـعه میـان افـزا، سودآوری توسعه می
توسـعه  (.Puustinen et al,2018:305) های پارکینـگ و مالیـات داردارزش قوانین ساختمان، هزینه توسعه، هزینـه

و شمول طیـف وسـیعی از  تنها به دلیل گستردگی مفهومای چندوجهی و بسیار پی یده است؛ نهمیان افزای شهری، مقوله
ریزی چنـد سـطحی و های اجرا، بلکه به دلیـل برنامـهنوع اهداف و روشها و فضاهای شهری و تاراضی و امالك، سایت

برانگیز این سیاست رشد است. که کنشگران متعدد از میان صاحبان و متولیان دولتی، شـهرداری، ای و بح اساساً مناقشه
هـا ن جامعه محلی با آن درگیر هستند. درنتیجه، سیاست توسعه میان افزا، با همه ویژگیمالکان بخش خصوصی و ذینفعا

 ریزی وهـایی اسـت کـه برنامـهمحیطی و سازگاری با مباح  و اهداف پایداری، دارای چالشو مزایای اجتماعی و زیست

                                                           
1. Transit-oriented development 

2. Traditional Neighborhood Development 
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ژه در کشورهایی که مشارکت اجتماعات ویسازد. بهبر میمدیریت رشد کالبدی شهر از طریق این سیاست را دشوار و زمان
نشـده اسـت و های قانونی و سازمانی مسـتقل بـرای توسـعه میـان افـزا تعریفمحلی در سطح پایین قرار دارد، چارچوب

درنتیجه تعامل میان بخشی ضعیف و ناکارآمد است، حتی با فرض وجود اراده میان افزایی در نهاد اصلی مدیریت شـهری 
هـای (. در پژوهش87: 1396اکبری و اکبری،علی) رودکندی پیش میریزی و مدیریت رشد کالبدی بهاین سیاست برنامه

مزایا و معایب درك شـده توسـعه میـان ( Merlin,2018) مرتب  با توسعه میان افزا، تأثیر توسعه میان افزا بر رفتار سفر
 Ooi) وسعه میان افزا بر قیمت محلـی مسـکن(؛ تأثیر تPuustinen et al,2018افزا ازنظر صاحبان مساکن مشترك )

& Le,2013های داخلی( و در اکثر پژوهش (Abedini & Khalili,2019، ،؛1394؛ نسترن و قدسـی،1390پریزادی 
؛ صـارمی، 1394؛ زیـاری و همکـاران،1389؛ رفیعیـان و همکـاران،1392؛ سعیدی رضوانی،1392پورمحمدی و همکاران،

هـای توسـعه ( شناسایی ظرفیت1394پوراحمد و همکاران، ؛1395؛ آروین و همکاران،1394؛ داداش پور و همکاران،1392
از  ( موردتوجه قـرار گرفـت.Farris,2001) های توسعه میان افزا کمترو تحلیل موانع و چالش را مورد بررسی قرار دادند

(، 1393ان بـه داداش پـور و همکـاران )تـوهای بایر را مورد بررسی قرار دانـد میهایی که موانع توسعه در زمینپژوهش
( اشاره کـرد. تفـاوت پـژوهش حاضـر بـا 1382( و نقیب زاده )1391) (، پورمحمدی و تقی پور1396) رضایی و همکاران

هـای هـای بـایر، بافتهای توسعه میان افـزا شـامل زمینهای قبلی بررسی موانع توسعه میان افزا در تمام حوزهپژوهش
باشد. هم نین با توجه بـه اینکـه موانـع توسـعه در شـهر اهـواز های ناسازگار میوکه، انتقال کاربریفرسوده، اراضی متر

 بررسی نشده است این پژوهش اهمیت دارد.
هـای گیری بافتهای اخیر رشد ناموزون و وسیعی را تجربه کرده است که این خـود سـبب شـکلشهر اهواز در طی سال

هـای پیرامـون ها بر بافتهای بایر زیادی در محدوده شهر شده است. این بافتو زمینهای غیررسمی فرسوده، سکونتگاه
پذیری شهر زنند. هم نین به سبب افزایش جمعیت و روند مهاجرتدارند و به مسائل اجتماعی نیز دامن می خود نیز تأثیر

گیـری گردد و با بهرهازهای شهروندان میها، استفاده از این اراضی سبب تأمین نیو عدم ارائه مناسب خدمات و زیرساخت
اسـتفاده از  رویـه شـهر جلـوگیری کـرد.توان از رشد بیمانند محله اکباتان( می) جای اراضی حاشیه شهراز این اراضی به

منظور های کشاورزی حاشـیه شـهر، جلـوگیری از رشـد شـهر بـهاندازی به زمینهای درون شهر، کاهش دستزیرساخت
شده به سبب تأثیر بر افـزایش ری در برابر سیل به علت افزایش سطوح نفوذناپذیر، کاهش سطوح ساختهپذیکاهش آسیب

دما، جلوگیری از افزایش فاصله بین مرکز شهر و محالت حاشیه شهر، ضرورت استفاده از رویکرد توسعه میـان افـزا را در 
هـا و نهادهـای مختلـف این رویکرد به سبب دخالت بخشطور که گفته شد استفاده از کند. همانشهر اهواز را نمایان می

گیـری از ایـن رویکـرد در شـهر اهـواز بهره و تحلیـل موانـع توسـعه میـان افـزا، بدون شناسایی ای دارد.ساختار پی یده
واز گیری از رویکرد توسعه میان افزا در شـهر اهـبنابراین هدف اصلی این پژوهش، تحلیل موانع بهره دستیابی نیست؛قابل
 گردد:صورت زیر ارائه میهای پژوهش بهباشد. در همین راستا سؤالمی
 اند؟گیری از رویکرد توسعه میان افزا کدمترین موانع بهرهمهم 
 ه میان افزا در شهر اهواز کدام است؟گیری از رویکرد توسعترین مانع بهرهمهم 

 

 مبانی نظری
 توسعه میان افزا

آیـد و های غیررسمی پدید میسوی حومهشهرها و گسترش بهل افزایش مهاجرت به کالنتوسعه ناموزون شهری به دنبا
ونقل بـه های ارزشمند، مشکالتی را در زمینه حملها عالوه بر تخریب زمینجانبه در حومهاین نوع گسترش وسیع و همه

ود. در مقابـل توسـعه نـاموزون شـهری، شـها، میزان استفاده از انرژی و آلـودگی میآورد و باع  افزایش هزینهوجود می
شـود. الگـوی توسـعه ترین راهکارهای مدیریتی دنبـال میعنوان یکی از مهمتوسعه پایدار شهری قرار دارد که امروزه به

زیست توسعه نـاموزون اقتصـادی، عـدالت اجتمـاعی و... در هایی چون تعادل فضایی، حف  محی پایدار شهری با شاخص
هـای بـاز و ذشته قرار دارد که بـا تـراکم مسـکونی پـایین، افـزایش تـک بنـا، سـاخت و توسـعه زمینمقابل الگوهای گ
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(. یکی از الگوهای مطرح در زمینه پایداری شهری، الگوی Ligmann et al,2005) شوندهای دیگر تعریف میشاخص
موجود در شـهر بـرای توسـعه شـهر و های ها و پتانسیلتوسعه میان افزای شهری است. توسعه میان افزا از همه ظرفیت

(. توسعه میان افزا ابـزار خـوبی اسـت بـرای 45: 1389میرمقتدایی و همکاران،) کندهای مختل  استفاده میایجاد کاربری
وری زمین، کاهش قیمت زمین از طریق استحصـال زمـین برداری و بهرهجذب سرریز جمعیت در خردمندانه فضا در بهره

 سازی زمین بایر و گسترش عمودی شهرها به و اولویت توسعه شهرها از طریق نوسازیهزینه آماده جایبه بافت فرسوده
: 1392پورمحمـدی و همکـاران، ) های فرسوده شهری و پرهیز از تخریب باغات و یا گسترده محدوده شهربهسازی بافت

ها در درو ناحیـه شـهری دارد. فروشـیو خردهوساز واحدهای مسکونی، مراکز اشتغال (. توسعه میان افزا تأکید بر ساخت2
 -3هـای متروکـه؛ اسـتفاده مجـدد از مکان -2ساختن در نـواحی داخلـی؛  -1تواند چندین نوع باشد: این نوع توسعه می

هـای (. توسعه میان افزا، توسـعه جدیـد مسـکونی در زمینWheeler,2003:1) های موجودبخشی و توسعه مکانتوان
که بر اساس شیوه مسکن فعلی در اطراف و داخل جوامـع اسـت. توسـعه میـان افـزا از بـه سـبب وجـود خالی یا متروکه 

ها( که از قبل موجود بودند، از سایر انواع توسـعه مسـکونی ها، شرکتمدارس، سازمان) های اجتماعی و فیزیکیزیرساخت
الی یا کم استفاده در یـک منطقـه شـهری های خ(. توسعه میان افزا عمل توسعه زمینWallis,2008:27) متمایز است

تـرین تعریـف توسـعه میـان افـزا، (. رایجFelt,2007:4)اراضی سبز() نیافته در مناطق روستاییهای توسعهجای زمینبه
 McConnell) دهـدهای شهری رخ مییافته و بخشدر مناطق قبالً توسعه ای است که در قطعات تحت استفادهتوسعه

& Wiley,2010:7.) اند از:زا عبارتترین مزایای میان افزایی و توسعه درونمهم 
هـای کشـاورزی اطـراف شـهر، هم نـین کـاهش زمـان و های شهری و کاهش فشار وارده بر زمینمیناستفاده از ز-1

 شهری و کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا؛های سفر درونهزینه
شد هماهنگ کالبد شهر با از بـین بـردن گسسـتگی شهری و نیز رهای های قدیمی و بهبود منظر بافتوسازی محلهن-2

 های مختل ؛های شهر با ایجاد کاربریهها؛ و رونق اقتصادی محلبافت
های جدیـد و جویی در هزینه ایجـاد و توسـعه زیرسـاختهای موجود و صرفهگذاری روی خدمات و زیرساختسرمایه -3

 لف شهر؛ها در نواحی مختایجاد تعادل بین کاربری
هایی جامعـه پـذیرتر و ها مکانمسایگیجوامع تزریق کرده و کمک کند تا ه تواند حیات جدیدی را درفزایی میامیان  -4

ختاری میـان ها بدون تغییر در خصوصیات آن افزایش یابد. میان افزایـی شـکاف سـاپیوسته باشد و درنتیجه ارزش دارایی
 پذیر و امن گرداند.ها، عناصری ایجاد کند که مکان را تعریفا منظر خیابانهایی بمحالت موجود را پرکرده و محوطه

ر ددهد؛ هم نین هزینـه کمتـری را کند؛ و پراکندگی را کاهش میسازی فراهم میهای برای خانهرصتفمیان افزایی -5
 دهد.اص میها را برای توسعه فضای سبز اختصفراهم نمودن خدمات شهری برای دولت تحمیل کرده و حومه

آوری سـرمایه های جدید پرهزینه اقدام به جمـعهای موجود و کاهش نیاز به زیرساختز طریق زیرساختامیان افزایی -6
 (.6: 139شفاعتی و همکاران، ) نمایدمی

دان های توسعه شهری با توجه به اینکه در بستر موجود و با حضور ساکنان و شهرونبر خالف سایر سیاستتوسعه از درون
فق  یـک که نه بخشی است پذیرد موضعی پی یده، چندوجهی، میان بخشی و حتی فراو واحدهای همسایگی صورت می

 محیطـی نیـز هسـتکار فیزیکی، کالبدی و شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست
چالش  ر پرشده برای توسعه میان افزا، این نوع توسعه بسیایفرغم کلیه فواید و مزایای تعرهم نین به (.48: 1388آیینی،)

ترنـد و ترکیـب هـای توسـعه میـان افـزا بـه علـت آنکـه اغلـب کوچکهای معمول است. برای نمونه، پروژهتر از توسعه
ترنـد. یدهمقیـاس، پی های پراکنـده بزرگسه با توسـعهگیرند در مقایهای مختل  زمین را دربر میتری از کاربریگسترده
کننـد. بسـیاری از می تصویب شـدن صـرف ریزی، طراحیها هم به همان اندازه هزینه و زمان برای برنامهکه آندرحالی

هـا ممکـن اسـت تمـایلی بـه پردازنـد و بانکها میتجربه به توسعه مختل  کاربریدهندگان کمها و توسعهبسازوبفروش
 (.Keinitz,2001:13) فزا نداشته باشندهای توسعه میان اگذاری در پروژهسرمایه
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 رویکردهای نظری مرتبط با توسعه میان افزا

 رشد هوشمند

وجـود آمـد و در  ریزی بـهمتحده، جنبش رشد هوشمند همانند یک رویکـرد جدیـد برنامـه، در ایاالت1990در اواخر دهه 
ریزی کالبدی در سطح محلـی، بـر ضمن برنامهصورت روزافزون عمومیت یافت. این رویکرد کشورهای کانادا و آمریکا به

کنـد. ازجملـه مروجـان اصـلی رشـد ونقل پیاده تأکیـد میهای متعدد دسترسی و حملفرم فشرده، کاربری مختل ، گزینه
( اشـاره کـرد. انجمـن APA) ریزی آمریکـا( و انجمـن برنامـهEPA) زیست آمریکـاتوان به حفاظت محی هوشمند می

کنـد کـه از ریزی، مقررات و توسعه تعریـف میهای برنامهرشد هوشمند را مشتمل بر ترکیبی از تجربه ریزی آمریکابرنامه
طریق شکل متراکم ساختمانی، توسعه میان فضاها و اعتدال در استاندارهای پارکینگ و خیابـان باعـ  اسـتفاده بهینـه از 

زیست و درنتیجـه ایجـاد واحـدهای ن، حفاظت از محی رویه، بازیافت زمیها کاهش توسعه بیشود، از اهداف آنزمین می
ای( و شـهری و منطقـه) ریزی(. رشد هوشمند یـک تئـوری برنامـه3: 1390ضرابی و همکاران،) همسایگی مطلوب است

کنـد و ونقل است که بر جلوگیری از گسترش پراکنده شهر تأکید دارد و بدین منظور بر رشد در مرکز شهر تأکید میحمل
سواری بـا روی و مناسب برای دوچرخهونقل عمومی شهر قابل پیادهصورت فشرده، با گرایش حملص کاربری بهاز تخصی

 (.Chrysochoou et al,2012:188) کندهای مسکن حمایت میکاربری مختل  و با انواع مختلفی از گزینه
 نوشهر گرایی

ونقـل سـواری و حملونقـل عمـومی، دوچرخهکار بـه حملپییتر کالتورپ معمار مشهور، مفهوم روستاهای شهری را با ابت
منظور تقویـت نامه در حال تغییر طراحی را بهجای استفاده از اتومبیل ارتقا داد و ترویج بخشید. آندره دوانی آیینعمومی به

لیتر زایبرك پ الیزابت حس اجتماعی محلی و تضعیف تمایل به رانندگی ارتقا بخشید. این معمار برجسته همراه با همسرش
ر گرایـی و کنگره شـیکاگو بـرای شـه 1980سال  ایی جدید درگذاران اصلی جنبش شهر گرو نیز پیتر کالتورپ جز بینان

شود. منشور شهر گرایی جدید که توس  همین کنگره متحده آمریکا محسوب میدر ایاالت 1993( در سال CNU) جدید
ن منشـور ارگونه و پراکنده شـهر در قـرن بیسـتم هسـتند. ایـو توسعه بیم شده است. درواقع واکنشی به نحوه رشدتدوین

ازی بـه طراحـی در اصول نوشهر سـ (.50: 1391حیاتی،) اصولی اشاره دارد که وجوه مشترکی با اصول رشد هوشمند دارد
طق شـهری و دورها، منا ها، کریت و نواحی شهری، خیابانهای شهری، محالهای مختلف مانند ساختمان، بلوكمقیاس

دهی درونی و فشرده شهرها و با تکیـه بـر ها اشاره دارد. این اصول در راستای رشد هوشمند، به سازمانمنطقه-حتی شهر
 (.Knaap & Talen,2005:108) پردازدهای متنوع میونقل عمومی و کاربریمسیرهای پیاده و حمل

 شهر فشرده

ی  بـرای محـ طرحـی ،یک و توماس ال ساعتی در کتاب شهر فشردهاصطالح شهر فشرده برای اولین توس  جورج دانتز
شـده رده انجام، مطالعات تجربی متعددی در مـورد شـهر فشـ1990از دهه  بیان شد. 1973شهری قابل سکونت در سال 
ن شده اسـت، زیـرا سـاکنایفتعری کمتر آلودگا کارایی بیشتر انرژی و عنوان یک فرم شهری باست. که شهر فشرده را به

گیـری از رهیـا بـا به ی،سـواردوچرخهروی، یـادهپتواننـد و می نزدیک مراکز خرید و محل کارشان زندگی کنند توانندمی
فشرده با افـزایش  شهرآرمان (.Lee & lim,2018:117کنند )عمومی جهت مقابله با پراکنده رویی استفاده  ونقلحمل

ونقـل عمـومی های حملتمیسسقاا مسکن با تراکم باال، کاربری ترکیبی، پایداری و جلوگیری از پراکنده رویی شهر با ارت
عنوان یـک به -های فشردهخت سکونتگاه(. شاHansen et al,2017:1شود )روی یا دوچرخه محقق مییادهپکارآمد و 

ه دیـد عنوان عنصـر کلیـدی در بحـ  شـهر پایـداربـه -ابزار جهت محدوده کردن مصرف انرژی و پراکنده رویی شهری
های مشـخص یرسـاختزو  هـاجادهها، با استفاده از کاربری ترکیبـی و مجـاورت سـاختمان (CCفشرده )شهر  شود.می
 (.Wolsink,2016:174کند )شود. شهر فشرده با به ارائه مزایای اقتصادی و اجتماعی از پایداری حمایت میمی

توجهی وجود دارد. یکی از ایـن یان افزا، هنوز موانع قابلهای سیاسی برای تشویق توسعه مواضح است که علیرغم تالش
های مجوز شهری اغلب نیـاز بـه عنوان مانع توسعه باشد. فرایندهتواند بهمسائل مقررات کاربری زمین محلی است که می

زام و گـزارش هـر الـ دهد.وساز را افزایش میهای ساختوساز و منطقه بندی دارند که هزینهجلسات متعدد و الزام ساخت
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تجمیع قطعات و عدم  دهنده را کاهش دهد.تواند سود یک توسعهکند که این میزمان و هزینه به یک پروژه را اضافه می
ترین نگرانی بـرای باشند. بزرگفروش بعضی از قطعات و مشکالت مالکیتی قطعات از موانع مهم در توسعه میان افزا می

های توسعه میان افزا منجـر بـه اثـرات نـامطلوب لی است. ساکنین معتقدند که پروژهدهندگان، مخالفت ساکنین فعتوسعه
ها ممکن است شامل تأثیرات خارجی منطقی شامل افزایش حجم ترافیک و از گردد. این هزینههای اطراف میبرای محله

قاضـا بـرای خـدمات و کـاهش های ساکنان، افزایش تراکم جمعیت، افزایش تدست رفتن فضای باز باشد از دیگر نگرانی
 & McConnellدهـد )باشـد کـه ایـن تنفـر سـاکنان نسـبت بـه پراکنـده رویـی را افـزایش میکیفیت خـدمات می

Wiley,2010:5-6محیطی، توان به چهار دسته تقسیم کرد: اقتصادی، زیست(. مسائل مربوط به توسعه میان افزا را می
انـد از هـا عبارتینه و تأخیر بیشتر در توسعه مجدد در یک شـهر اسـت. آنمالی و سیاسی. مسائل اقتصادی مربوط به هز

اند یـا منطقـه بنـدی جویی ناشی از مقیاس، شکل قطعات کوچک و نامنظم، قطعاتی که منطقه بندی نشـدهفقدان صرفه
ای در وههای قیلی شـامل آلـودگی اراضـی قهـمحیطی مربوط به کاربریگیر است. مشکالت زیستمجدد پی یده و وقت

های سابق تجاری هستند. مسائل مربوطه بـه تـأمین امالك صنعتی گذشته و مشکالت آلودگی خفیف در برخی از سایت
های شهر منابع مالی را برای ارزیابی خطـر های حومه شهر دشوارتر هستند. پی یدگی پروژهمالی توسعه میان افزا از پروژه

ن موانع توسـعه میـان افـزا در ابعـاد مکـانی، تری(. در ادامه نیز مهمSteinacker,2003:495) کندبا مشکل مواجه می
شـده اسـت: مکـانی: عمـدتاً متوجـه مکـان گزینـی و ای، اجتماعی، اقتصادی و موانع ناشی قوانین و مقـررات بیانتوسعه
سـازی، نیـاز بـه آماده هایسازی اراضی جهت بارگذاری توسعه میان افزا است که شامل: هزینه تجمیع زمین، هزینهآماده

ای: رفـع موانـع قـانونی، یافـت ها. توسـعهشهری، نیاز به تجدید و نوسازی زیرساختمذاکره با کلیه صاحبان اراضی درون
گذاران توسعه میان افزا، بدین معنی که قوانین منطقـه بنـدی عمـدتاً در جهـت حمایـت و وساز کنندگان و سرمایهساخت

و بـازنگری در  منظور نیل به توسعه درونی، لزوم منطقـه بنـدی مجـدددارند و حتی بهم برنمیتشویق توسعه میان افزا گا
وساز کنندگان گذاران و ساخترسد. از طرفی دیگر رفع موانع قانونی باید به همراه جذب سرمایهقوانین نیز الزم به نظر می

های سیاسـی نیـز بـه چشـم عه میان افزا موانع و چالشها همراه باشد. سیاسی: در راستای اجرای توسمتنوع در این پروژه
 چنـین کـارگزاران قدرتمنـد محلـیو عمومی هم های خصوصیمساعی و پی یدگی مشارکتخورد. مخاطرات تشریکمی
همانند اعضای شورای شهر، شهرداری و...(، مسائل مربوط به جابجایی و جایگیری دوباره صـاحبان امـالك قـدیمی و... )

(. اجتمـاعی: 146: 1392سـعیدی رضـوانی و همکـاران،) رودها و موانع در این راستا به شمار مـیترین چالشازجمله مهم
ها از تأثیرات احتمالی طرح و درنهایت عدم مشارکت عمومی، تهدیدی های آناحتمال عدم گرایش مردم به طرح، نگرانی
ناشی از عدم آگاهی شهروندان از مزایای این توسعه باشـد. تواند که این امر می برای موفقیت طرح توسعه میان افزا است

خاطری نسبت به محلـه و شـهر خـود نداشـته باشـند، در توسـعه مشـارکت که ساکنان محالت، تعلقهم نین درصورتی
اضـی دهندگان، تقابل منافع ساکنان محلی در ارنخواهند کرد. از دیگر موانع در این زمینه، تقابل منافع شهرداری و توسعه

های تملـک و تجمـع باشد. اقتصـادی: معمـوالً هزینـهشده برای توسعه میان افزا و نیز عدم انگیزه دولت محلی میتعیین
یـا  های شـهری در محـدوده نظـر ناکـافی وکه زیرسـاختچنین درصورتیبرای توسعه میان افزا بسیار باالست. همزمین

خواهـد  روهای جدید با مشکالت زیادی روبههای باالی ایجاد زیرساختنهفرسوده باشند، توسعه میان افزا با توجه به هزی
های باالتری داشـته و هایی که از مقیاس خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ برخوردارند، ازنظر کار و مصالح، هزینهشد. پروژه

گیرانه نیز واب  ایده آل گرا و سخت(. موانع ناشی از قوانین و مقررات: برخی از قوانین و ض26: 1391قانع،) صرفه نیستندبه
 اند از:مشکالتی در توسعه سطوح میان افزا گردند که عبارت توانند سبب ایجادمی
شـده های تهیهتوانند سبب عدم سازگاری و هماهنگی طرحوساز که میقررات نامناسب منطقه بندی، تفکیک و ساختم-

 های محالت موجود گردند.با زمینه و ویژگی
نا نسبت بـه بـر نشینی، اعیانی بات و الزامات مربوط به تأمین فضاهای پارك اتومبیل، سطح اشغال بنا، میزان عقبمقرر-

هـای توسـعه پیشـنهادی طرح رهای ارتبـاطی الزم دسازی در مقابل قطعه، میزان و عرض شـبکهخیابان، میزان محوطه
 توسعه گران.
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پـذیری و توجیـه اقتصـادی ایـن ساختمانی در برخـی سـطوح کـه امکانشده برای تراکم های در نظر گرفتهمحدودیت-
 گرداند.ناپذیر میهای کوچ مساحت، امکانها را در زمینپروژه
(. 33: 1389خصوصـاً در کشـور ما()قاسـمی، ) هـای مخـتل های جامع از توسعه میـان افـزا و کاربریحمایت طرحعدم-

بال ساکنان محل از موانع اجرای توسعه میان افزاست. در توسـعه میـان مشارکت و دخیل نمودن جامعه محلی؛ عدم استق
ریزی توسـعه میـان افـزا و پـیش از افتد، ساکنان منطقه باید در طول فرآیند برنامهکه در جوامع اتفاق میافزا به دلیل آن

طور کـه بیـان مـان(. هNortheast-Midwest,2001:27) های خاصی پیشنهاد گردند، شرکت داده شوندکه پروژهآن
عنوان رویکردی برای ایجاد و تقویت فرم شهری پایدار و جلوگیری از پراکنده رویی شهری در نظر شد توسعه میان افزا به

ها ضروری است. بنابراین مـدل مفهـومی تحقیـق گرفته شد. در تحقق این مهم موانعی وجود دارد که بررسی و حذف آن
 ردد.گارائه می 1 صورت شکل شمارهبه
 

 
 مدل مفهومی  .1 شکل شماره

 

 روش پژوهش
های تحقیق با اسـتفاده از بررسـی مطالعـات ابعاد و شاخص هدف کاربردی است. تحلیلی و ازنظر–روش تحقیق توصیفی 

هـای شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در پژوهشهای مرتب  با توسعه میان افزا تدویننامهای و مقاالت و پایانکتابخانه
شـده اسـت بنـابراین بندی ارائهصورت دستهشده است و در تعدادی از تحقیقات بهجی و داخلی موانع این رویکرد بیانخار

ان( شـامل ابعـاد متغیرهای پنهـ)نبود. ابعاد تحقیق  (بندی )مانند تحلیل عاملی اکتشافیهای دستهنیاز به استفاده از روش
 2شـاخص و کالبـدی بـا  5پذیر، اداری و قـانونی بـا شاخص مشـاهده 8ا پذیر، اقتصادی بشاخص مشاهده 6اجتماعی با 

 (.1 جدول شماره) باشندپذیر میشاخص مشاهده
 

 های تحقیق. ابعاد و شاخص1 جدول شماره

 شاخص بعد

 اجتماعی
 و شـهرداری نافعها، تقابل مبافت و اراضی توسعه مزایای از آگاهی ، عدم(تأثیرات و تغییرات از نگرانی) مردم مشارکت عدم

 دهندگانتوسعه با هرداریش منافع شهروندان، تقابل منافع دیگر، تقابل هایارگان با شهرداری منافع شهروندان، تقابل

 اقتصادی

 شـهر درون هایپروژه رایاج بودن میانی(، پرهزینه هایبافت در بخصوص) زمین زمین، قیمت تجمیع و تملک هایهزینه
 جهـت هـابانک و تمؤسسـا رغبـت گـران، عـدم توسعه برای اقتصادی هایصرفه شهر، عدم شیهحا هایپروژه به نسبت

 مزمـین، عـد بـازیبورس و سـاختمانی، سـوداگری هایپروانه و توسعه مجوزهای دریافت باالی هایوام، هزینه واگذاری
 شهروندان مالی توانایی

 انونیق -اداری 
ها، بافت بهسازی و هازمین توسعه برای مناسب و مدون برنامه وجود ی، عدمتفصیل طرح و زمین کاربری مقررات و ضواب 
 هـایارگان به متعلق هایزمین وجود مجوز، صدور طوالنی اداری ها، روندزیرساخت و هاشبکه اصالح زمان شدن طوالنی
 نظامی و دولتی

 کالبدی
 خطـوط تعمیرگـاه،) مـزاحم هـایکاربری با هابافت و اراضی مناسب، مجاورت تسهیالت و هازیرساخت از برخورداری عدم
 نشینحاشیه هایسکونتگاه ،(آهنراه

. Northeast-Midwest,2001( ،Farris,2001 ،)Steinacker,2003 ،Kienitz (2001) ،Aly &Attwa(2013)ها مستخرج از )شاخص
 ، قـانع،1392 همکـاران، و یرضـوان ، سـعیدی(1382) زاده ، نقیـب(1391) پور تقی و پورمحمدی ،(1396) همکاران و رضایی ،(1393) همکاران و پور داداش
 (1389 ، قاسمی،1391
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عنوان های تأمین منابع مـالی، بـهشیوه با توجه به آگاهی مدیران و مسئوالن از سازوکار توسعه و مراحل اداری و قانونی و
عنوان نمونه انتخاب گردید. با توجه بـه ماهیـت نفر به 40 گیری هدفمند،اند که استفاده از نمونهشدهجامعه آماری انتخاب

سازوکارهایی قانون آشنایی  پژوهش نیازمند استفاده از نظرات کارشناسان است. چون شهروندان به امور مدیریت شهری و
راجعـه بـه عنوان پاسخگو به این سـؤاالت انتخـاب شـوند. در ایـن پـژوهش نیـز بـا متوانند بهینمکامل ندارند بنابراین 

یزی و مـدیریت شـهری ربرنامـههای شهر اهواز کسانی که ازنظر رشته و حوزه کـاری بیشـترین ارتبـاط را بـا شهرداری
تواند اشباع نظری در ایـن پـژوهش را تحقـق بخشـد. نفر می 40و به نظر محقق اند شدهانتخابعنوان نمونه به اندداشته

فمند عدم تخمین دقیق جامعه آماری کارشناسان اسـت. ابـزار گـردآوری ایـن گیری هدهم نین از علت استفاده از نمونه
(، پاسـخ مـدیران و کارشناسـان 5تـا  1) سؤال دارای طیف لیکـرت 21بعد و  4باشد. با استفاده از پژوهش پرسشنامه می

 گیریاندازهکه ابزار  دهدیم)مفهوم روایی، به این سؤال پاسخ  گردید. برای تائید روایی SPSSافزار آوری و وارد نرمجمع
سنجد( از نظرات متخصصان و اساتید استفاده گردید و برای تعیین پایـایی آن از آلفـای میرا  موردنظرتا چه حد خصیصه 
ها از تحلیل عاملی تأییدی برای تحلیل داده آمده است.دستبه 750/0 با شده که برابراستفاده SPSSافزار کرونباخ در نرم

های که بیشترین تأثیر را ( استفاده شد. در تحلیل عاملی تأییدی مؤلفهAmos24م با استفاده از آموس گرافیک )مرتبه دو
مربوط به هر بعد داشتند را شناسایی و معنادار بودن کل ابعاد پژوهش و شـدت تـأثیر هریـک بررسـی گردیـد. سـپس بـا 

ها ها با شـاخصدر تحلیل عاملی مرتبه اول ارتباط سنجه های برازش، مناسب بودن مدل تحلیل گردید.استفاده از شاخص
آوریم. مـدل مـی را به دسـت با سازه اصلی تحقیقها شاخصمرتبه دوم ارتباط  یریگاندازه مدلدر و سپس سنجیم را می

اده از هـای پنهـانی کـه بـا اسـتفکنیم کـه در آن عاملهای عاملی تعریف میعنوان نوعی از مدلعاملی مرتبه دوم را به
تر و به عبارتی متغیر پنهان، امـا در یـک شوند، خود تحت تأثیر یک متغیر زیربناییگیری میپذیر اندازهمتغیرهای مشاهده

شود های عاملی مرتبه دوم هنگامی مطرح میدیگر مدلعبارت(. به206: 1389پور و مرادی،سطح باالتر قرار دارند )صادق
 (.92: 1392شوند )اسفیدانی و محسنین،له ساختار عاملی رتبه باالتر تبیین میوسیهای مرتبه اول بهکه عامل

 

 محدوده موردمطالعه
باشـد. ترین شـهر اسـتان میهکتار وسیع 19494,01مرکز استان خوزستان شهر اهواز است که در حال حاضر با مساحت 

قی قرارگرفته اسـت و دقیقه طول شر 40رجه و د 48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31شهر اهواز ازنظر جغرافیایی در 
شهر اهـواز در اولـین سرشـماری عمـومی کالن تیجمع(. 6: 1396شهرداری اهواز، ) باشدمتر می 18ارتفاع از سطح دریا 

)مرکز  است بوده فرن 1،184،788با  ( برابر1395نفر و در آخرین سرشماری یعنی ) 120098( برابر 1335و مسکن )نفوس 
مل خرمکوشـک، اهــواز شـا 1335شهر اهواز تا قبل از سـال  اولیه هستهازنظر مقطع زمانی،  .(1395تا  1335ران،یآمار ا

معین( بـوده  اغ شـیخ و باغبامام و طالقانی کنونی، نادری،  هاییابانمرکـزی )شـامل محالت خزعلیه، خ منطقـهقـدیم، 
هیـه اولـین یک دهه قبل از ت ،1335ال ن کرد که شهر اهواز در ستوان بیایمطور ینارا  شهر اهواز . تغییرات وسعتاست

وسـعت  1355 هکتار به محدوده شهر افزوده شـد در سـال 200، 1345 هکتار وسعت داشت و در سال 2500طرح جامع 
 1370سـال  در یدرسـهکتـار  6900یک دهه و در بحبوحه دفاع مقدس وسعت شهر به از هکتار رسید بعد  3700شهر به 
امع وسعت شهر بـه ییر محدوده طرح جتغ با ،1375 در سالهکتار رسید.  10615(، 1347) شهر در افق طرح جامع وسعت
بـه ترتیـب  1390و  1385ی هاسـالی آماری هـر وسـعت شـهر در هاسالنامهی هادادههکتار تغییر کرد و طبق  20615
 87/18709شهر به  از محدوده شهر وسعت 5نطقه با توجه به جدا کردن م 1391 سالدر هکتار بوده و  21266و  21257

: 1395 آرویـن،) دهـدیمنشـان  1391تا  1335ی هاسالتغییرات مساحت را طی  3 هکتار کاهش پیدا کرد. شکل شماره
61.) 
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 . موقعیت شهر اهواز2 شکل شماره

 

 

 1335-1391 یهاسالتغییرات مساحت در شهر اهواز طی  روند .3شماره  شکل

 (1396تا  1391، اهوازی شهرداری شهر هانامهآمار)

 

های زیادی جهت توسعه میان افـزا وجـود دارد. شـامل بافـت های صورت گرفته در شهر اهواز، ظرفیتبا توجه به بررسی
، 96/1101هـای ناکارآمـد شـهری بـه ترتیـب بـا مسـاحت نشین، اراضی بایر و بافتبافت حاشیه بافت مخروبه، فرسوده،

هـای فراشـهری( شـامل اراضـی کاربری) شـهری های ناکارآمـدو به تفکیک بافت 11/5773، 03/2323 ،2051، 59/68
 ،23/7، 84/543ونقـل بـه ترتیـب دارای مسـاحت ها، اراضی انبـارداری و حملقبرستان اراضی صنعتی، ها؛نظامی، زندان

 ذکرشده است.ضی مساحت این ارا 2باشد که در جدول شماره می 85/302، 87/5 ،21/1463
 

 اهواز شده جهت توسعه میان افزا در شهرهای شناساییبافت مساحت. 2شماره  جدول

 درصد هکتار() مساحت های فرعیحوزه های اصلیحوزه

 هابهسازی و نوسازی بافت

 9/5 96/1101 فرسوده

 37/0 59192/68 مخروبه

 11 0087/2051 نشینحاشیه

 9/30 113221/5773 بایر نیافتههاز اراضی خالی و توسع استفاده

 شهری های ناکارآمداستفاده مجدد از بافت

 9/2 8429/543 نظامی

 04/0 236538/7 زندان

 8/7 2163/1463 صنعتی

 04/0 877584/5 قبرستان

 62/1 8584/302 ونقلانبارداری و حمل

 87/18709 مساحت شهر
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دهد و بعدازآن اراضـی های بایر تشکیل میز مساحت شهر اهواز را زمیندرصد ا 30شود مشاهده می 2طبق جدول شماره 
های بایر، ضروری اسـت تـا توسـعه اند. با توجه به درصد بافتهای فرسوده قرارگرفتهنشین، اراضی صنعتی و بافتحاشیه

 این اراضی در اولویت قرار بگیرد.
 

 هابحث و یافته
های مـوردنظر در جهت بررسی میزان تـأثیر هریـک از ابعـاد و شـاخص یدطور که در بخش روش تحقیق بیان گردهمان

آوری گردید. در ایـن پـژوهش ای تهیه گردید و نظرات مدیران و کارشناسان شهری اهواز جمعتوسعه میان افزا پرسشنامه
عنوان وسعه میان افزا بهت عنوان متغیرهای پنهان سطح اول وقانونی و کالبدی به -از چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، اداری 

آموس میزان تأثیر هر یک از ابعاد و  افزارشده است. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در نرممتغیر پنهان مرتبه دوم استفاده
شـاخص  6دهد. متغیر اجتمـاعی بـا پذیر در عدم تحقق توسعه میان افزا در شهر اهواز را نمایش میهای مشاهدهشاخص
پذیر در مدل شاخص مشاهده 2شاخص و متغیر کالبدی با  5شاخص، قانونی و اداری با  8تغیر اقتصادی با پذیر، ممشاهده

باشد. نزدیک باشد به مفهوم تأثیرگذاری بیشتر می 1باشد هرچقدر به می 1تا  0استفاده گردید. مقدار تأثیر رگرسیونی بین 
قـانونی بـا  -به ترتیب متغیر اداری  شده است. طبق این مدل،هارائ 4ها در شکل شماره نتیجه بررسی تأثیرگذاری شاخص

از بیشـترین تـا  55/0متغیر کالبدی بـا ضـریب  66/0متغیر اجتماعی با ضریب  94/0، متغیر اقتصادی با ضریب 1ضریب 
 کمترین تأثیر را دارند.

 

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

 

دسـت آورده اسـت بعـدازآن  بـاالترین میـزان ضـریب را بـه 62/0در متغیر اجتماعی، شاخص عدم مشارکت بـا ضـریب 
ها، تقابل منافع شهرداری بـا های تقابل منافع شهرداری و شهروندان، عدم آگاهی از مزایای توسعه اراضی و بافتشاخص
انـد. در بعـد اقتصـادی، دهندگان قرارگرفتهافع شـهرداری بـا توسـعههای دیگر، تقابل منافع شهروندان و تقابل منـارگان
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وام بـاالترین  واگـذاری جهـت هابانک و مؤسسات رغبت گران و عدم توسعه برای اقتصادی هایصرفه های عدمشاخص
ن، زمـی بازیبورس و ، سوداگری(میانی هایبافت در بخصوص) زمین های قیمتاند. شاخص( را کسب کرده66/0 ضریب
 هایشـهر، هزینـه حاشـیه هـایپروژه به نسبت شهر درون هایپروژه اجرای بودن شهروندان، پرهزینه مالی توانایی عدم
سـاختمانی بـه ترتیـب بعـدازآن  هایپروانـه و توسـعه مجوزهـای دریافـت بـاالی هایزمـین و هزینـه تجمیـع و تملک

بوط به شاخص ضواب  و مقررات کاربری زمین و طـرح تفصـیلی قانونی باالترین ضریب مر-اند. در متغیر اداریقرارگرفته
 مدون برنامه وجود مجوز، عدم صدور طوالنی اداری های روندگیرند شامل شاخصهایی که بعدازآن قرار میاست شاخص

 شـدن نظامی و طـوالنی و دولتی هایارگان به متعلق هایزمین ها، وجودبافت بهسازی و هازمین توسعه برای مناسب و
ها و تسهیالت مناسب در بعد کالبدی شاخص عدم برخورداری از زیرساخت باشند.ها میزیرساخت و هاشبکه اصالح زمان

 ،(آهـنراه خطـوط تعمیرگـاه،) مـزاحم هـایکاربری با هابافت و اراضی ( نسبت به شاخص مجاورت65/0) امتیاز باالتری
 دست آورده است. نشین بهحاشیه هایسکونتگاه

 

 های تحقیقشده متغیرها و شاخصضرایب محاسبه .4 جدول شماره
ضـــــریب  متغیر پنهان

 شدهمحاسبه
ضــــــــریب  نشانگر پذیرشاخص مشاهده

 شدهمحاسبه
 (p) داریمعنی

 66/0 اجتماعی

 *** ej1 62/0 عدم مشارکت مردم )نگرانی از تغییرات و تأثیرات(

 *** ej2 45/0 هابافت و اراضی توسعه مزایای از آگاهی عدم

 *** ej3 50/0 شهروندان و شهرداری منافع تقابل

 *** ej4 36/0 دیگر هایارگان با شهرداری منافع تقابل

 *** ej5 33/0 شهروندان منافع تقابل

 *** ej6 31/0 دهندگانتوسعه با شهرداری منافع تقابل

 94/0 اقتصادی

 *** egh1 48/0 زمین تجمیع و تملک هایهزینه

 *** egh2 61/0 (میانی هایبافت در بخصوص) زمین قیمت

 حاشـیه هایپروژه به نسبت شهر درون هایپروژه اجرای بودن پرهزینه
 شهر

egh3 55/0 *** 

 *** egh4 66/0 گران توسعه برای اقتصادی هایصرفه عدم

 *** egh5 66/0 وام واگذاری جهت هابانک و مؤسسات رغبت عدم

 *** egh6 40/0 ساختمانی هایپروانه و توسعه مجوزهای دریافت باالی هایهزینه

 *** egh7 56/0 زمین بازیبورس و سوداگری

 *** egh8 56/0 شهروندان مالی توانایی عدم

 -اداری 
 قانونی

1 

 *** ed1 67/0 ضواب  و مقررات کاربری زمین و طرح تفصیلی

هـا و بهسـازی ناسـب بـرای توسـعه زمینعدم وجود برنامه مـدون و م
 هابافت

ed2 52/0 *** 

 *** ed3 34/0 هاها و زیرساختشبکه طوالنی شدن زمان اصالح

 *** ed4 64/0 روند اداری طوالنی صدور مجوز

 *** ed5 43/0 میهای دولتی و نظاهای متعلق به ارگانوجود زمین

 54/0 کالبدی

 *** K1 65/0 مناسب تسهیالت و هاتزیرساخ از برخورداری عدم

 خطـوط ه،تعمیرگـا) مـزاحم هـایکاربری بـا هابافت و اراضی مجاورت
 نشینحاشیه هایسکونتگاه ،(آهنراه

K2 43/0 *** 

 

های بـرازش در چهـار نـوع مطلـق، های کلی برازش استفاده گردید. شاخصاز شاخص منظور بررسی معتبر بودن مدلبه
( بـا مقـدار cminهای مطلق باید گفت که شـاخص خـی دو )شده است. در زمینه شاخصتطبیقی استفادهنسبی، موجز و 

توانـد ناشـی دهد. این امر مینتایج مطلوبی را در ارتباط با مدل موردبررسی ارائه نمی 000/0برابر با   p و مقدار 864/519
برای شاخص ریشه  046/0های نسبی باید گفت که مقدار ها باشد. در رابطه با شاخصاز حجم نمونه یا ضعیف بودن گویه
کند. هم نین مقدار خـی ( مدل موردبررسی را در وضعیت مطلوبی گزارش میRMSEAدوم میانگین مربعات باقیمانده )
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 باشـد.قبول بـرای مـدل میآمده و این مقدار نیز حکایت از وضعیت قابـلدستبه 81/2( برابر با CMIN/DF) دو نسبی
که در اصل میزان پی یدگی مدل را برای مبنای تعداد پارامترهای تخمـین  PCFIو  PNFIهای موجز )مقتصد( شاخص
بـه  710/0و  644/0به ترتیب با مقادیر  دهدو اجتناب مدل از گنجاندن پارامترهای اضافی را موردسنجش قرار می زده ده

که سنجشـگر میـزان انطبـاق  CFIو  IFIهای تطبیقی اخصباشند. شبیانگر تناسب مدل می 5/0تر از سبب مقدار بزرگ
 نیکویی برازش مدل را مورد تائیـد قـرار 905/0و  908/0های موجود هستند نیز هریک با مقادیر شده با دادهمدل بررسی

 اند.را نمایش داده 9/0اند، چراکه هر دو شاخص میزانی بیش از داده
 

 مدلهای نیکویی برازش شاخص .5 جدول شماره

 نتیجه مقدار قابل تائید آمدهدستمقدار به شاخص نوع شاخص

 مطلق

CMIN 864/519  مقـــدارp تـــر از بزرگ
05/0 

 عدم تائید نیکویی برازش

DF 185 

P 000/0 

 نسبی
RMSEA 041/0 تائید نیکویی برازش 05/0تر از کوچک 

CMIN/DF 810/2  تائید نیکویی برازش 3تا  1مقدار بین 

 مقتصد() جزمو
PNFI 644/0 تائید نیکویی برازش 05/0تر از مقدار بزرگ 

PCFI 710/0 تائید نیکویی برازش 0,05تر از مقدار بزرگ 

 تطبیقی
IFI 908/0 تائید نیکویی برازش 9/0 تر ازمقدار بزرگ 

CFI 905/0 تائید نیکویی برازش 9/0تر از مقدار بزرگ 

 

 گیرینتیجه
که بخش اساسی رشد هوشمند شهری است، درواقع راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش کالبـدی توسعه میان افزا 
های خالی و متروکـه داخـل منـاطق نیافته پیرامون شهری و نواحی سبز روستایی و توسعه زمینهای توسعهشهر در زمین

هـای درونـی با توجه به اینکـه در بافتکننده احیا و تجدید حیات شهری است. این توسعه نوعی حمایتشهری است و به
باشد. استفاده از این رویکـرد سازی حاشیه شهر و شهرهای جدید میهای مانند آمادهگیرد متفاوت با طرحشهر صورت می

سویه مدیران، توسـعه گـران  پذیر نیست و نیازمند تعامل چندراحتی امکانبه سبب مسائل اجتماعی، اقتصادی، محیطی به
گیری از این رویکرد را شناسـایی و تحلیـل کـرده اسـت. بهره این پژوهش موانع باشد.های دیگر میو سازمان شهروندان
عنوان راهبـرد کـارا در انتظـام یابی به توسعه پایدار شهری در شهر اهواز، باید رویکرد توسعه میـان افـزا را بـهبرای دست

رویـه شـهر زیست و اراضـی کشـاورزی از گسـترش بیمحی  بخشی به شکل پایدار شهری قرارداد. این کار ضمن حف 
هـای بـایر، های دقیق ازجمله استفاده بهینه از زمینریزیکند. برای دستیابی به چنین پایداری، نیاز به برنامهجلوگیری می

ها و تشدید استفاده افتریزی برای استفاده از اراضی و بریزی در مورد بافت فرسوده و ناکارآمد شهر و... است. برنامهبرنامه
ای باشد. در همین راسـتا در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـهنیازمند بررسی موانع و حذف این موانع می

ترین موانع توسعه میان افزا شناسایی گردید سپس برای شناسایی میزان تـأثیر هریـک از موانـع از ابـزار پرسشـنامه مهم
ترین مانع در استفاده از رویکرد توسعه میان افـزا در پژوهش نشان داد که عامل اداری و قانونی مهماستفاده گردید. نتایج 

 55/0متغیر کالبدی با ضـریب  66/0متغیر اجتماعی با ضریب  94/0باشد. بعدازآن متغیر اقتصادی با ضریب شهر اهواز می
شده است نتایج بیـانگر ایـن اسـت شاخص استفاده 6اعی از از بیشترین تا کمترین تأثیر را دارند. برای سنجش متغیر اجتم
 از آگـاهی های تقابل منافع شهرداری و شـهروندان، عـدمکه عدم مشارکت مردم باالترین تأثیر را دارد و بعدازآن شاخص

 شهرداری نافعم شهروندان و تقابل منافع دیگر، تقابل هایارگان با شهرداری منافع ها، تقابلبافت و اراضی توسعه مزایای
تـرین و تقابل سـاکنان را یکـی از مهم ( مخالفت2018) و همکاران پوستینن طور کهدهندگان قرار گرفتند. همانتوسعه با

( یکی اصـول موفقیـت در توسـعه میـان افـزا را 2013) آتواو الی داند. توسعه میان افزا( می) موانع تشدید سازی سکونت
دانند. هم نین همسو با این نتایج اسدیان و سیاحی در بررسی طـرح بافـت فرسـوده یمشارکت و نظرخواهی از ساکنان م

دارند که طرح بهسازی با مشکل عدم اعتماد ساکنین مواجه شده اسـت. اضـافه ( بیان می1390) محله عامری شهر اهواز
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به سبب فشار بر خدمات و  ست.کنند که عدم توانایی مالی ساکنین برای احیای محله، فرسودگی محله رو به افزایش امی
و مـالپزی دهنـد ایـن موضـوع را تـرجیح می افزایش تراکم و مسـائل اجتمـاعی، شـهروندان پراکنـده رویـی بـه تـراکم

دارند این موضوع نشان از تائید اولویت و ترجیح شهروندان و جلوگیری از مشارکت ( بیان می2004)کادیز ( و 2003)گرین
شهر اهواز بااینکه در استان نفت خیر قرار دارد و صنایع نفت در محدوده شـهر   میان افزا است.های توسعه مردم در پروژه

هـای فرسـوده بـا های غیررسـمی و بافتهای شـهری و وجـود سـکونتگاهقرار دارد ولی ازنظر اقتصادی در بخش هزینه
شده است. حاتمی نژاد و ی شهر اهواز نیز بیانآوربیند. تأثیر عامل اقتصادی در تابشرای  بدی را در خود می ساکنان فقیر
آوری در شهر مسائل اقتصادی شهروندان باالترین تأثیر را در ابعاد تاب ( بیان داشتند که حوزه اقتصادی و1396) همکاران
ی هاهای فقیرنشین، سکونتگاههای توسعه شهری، گسترش محلهاین بعد بر همکاری و مشارکت مردم در طرح اهواز دارد

مانند محله اکباتان، مهدیس( مالکان و مشاوران ) گذارد. در شهر اهواز بخصوص در حاشیه شهرغیررسمی تأثیر زیادی می
انـد و سـبب اند با این اقدام بر گستره شـهر افزودهوساز کردههای بدون خدمات و امکانات اقدام به ساختزمین امالك در

کـه بیـان  (1393با پژوهش داداش پور و همکاران ) تیجه بررسی متغیر اقتصادیاند. نهای داخل شهر شدهبازماندن زمین
بر توسـعه میـان بازی زمینهای مانند تقابل منافع شهرداری و وقف، قیمت زمین، بورسداشتند عامل اقتصادی با شاخص

هـای مردمـی و توسـعه باشد. عامل اقتصادی در بخش مدیریت شـهری و بخشهای بایر تأثیر دارند همسو میافزا زمین
های زیاد در شهر اهـواز های مناسب وجود نداشته باشد و وجود زمینگران سبب شده توان مالی برای تهیه و اجرای طرح

 وسازهای جدید در حاشیه شهر صورت گیرد.ها و ساختسازیو قیمت پایین زمین در حاشیه شهر اهواز سبب شده آماده
 مقـررات و اداری ماننـد ضـواب  -و کارشناسان معتقدند که در شهر اهواز عوامل قـانونی  آمده مدیراندستطبق نتایج به

 شـدن ها، طـوالنیبافت بهسازی و هازمین توسعه برای مناسب و مدون برنامه وجود تفصیلی، عدم طرح و زمین کاربری
 و دولتـی هـایارگان بـه متعلـق یهـازمین وجود مجوز، صدور طوالنی اداری ها، روندزیرساخت و هاشبکه اصالح زمان

اند. در شهر اهواز بسـیاری از نظامی بیشترین تأثیر را بر عدم تحقق و اجرای رویکرد توسعه میان افزا در شهر اهواز داشته
باشـند، مـدیریت باشد و دارای مشکالت مـالکیتی میهای نظامی و دولتی میهای خالی درون شهر متعلق به ارگانزمین

ها برای ارائه خدمات بـه تواند از این زمینای هم برای توسعه داشته باشد به سبب مشکالت مالکیتی نمینامهشهر اگر بر
های مهم دیگر در بعد اداری و قانونی، شاخص برنامه و طرح مناسب برای توسعه شهروندان استفاده کند. یکی از شاخص

هـای هر اهواز جهت توسـعه و بهسـازی و نوسـازی بافتطرح مناسب در ش باشد، در این تحقیق مشخص گردید عدممی
های بایر سبب شده توسعه ناموفق باشد. این نکته را باید بیان کرد گرچه عوامل اداری و قـانونی و فرسوده و توسعه زمین

از  ها هستند فق  به سبب عامل اجتماعی یـا کالبـدیاقتصادی دارای اهمیت بیشتری هستند ولی بعضی از اراضی و بافت
های تنهـا یـک عامـل، اند و در بخشزمان مانع شدهطور همعامل به هایی هستند که چندتوسعه بازماندند. درواقع بخش

صورت یک طـرح را ضـروری بنابراین این نکته ضرورت بررسی مانع توسعه هر قطعه و ارائه به مانع از توسعه شده است؛
 دولـت، مسـتقیم دخالت هایشاخص داشتند بیان که( 1396) همکاران و یرضای تحقیق هاییافته با نتیجه سازد. اینمی

 در را تـأثیر بیشـترین گیرنـدمی قـرار قانونی و اداری عامل زیرمجموعه که شهری ریزیبرنامه ابزارهای و مالی ابزارهای
 نتیجـه. گیرنـدمی قـرار دیکالب و اجتماعی اقتصادی، ابعاد بعدازآن. باشدمی همسو دارند، ایالم شهر در اراضی رهاشدگی
 قـوانین و هـاطرح وجـود عدم و شهرداری اقدامات و شهری مدیریت اهواز شهر در که کندمی تأکید نکته این بر پژوهش
 سـاختار بنـابراین. بازماننـد توسـعه از شهر درون هایبافت در زیادی اراضی و باشد ناموزون شهر رشد شده سبب مناسب
 کسب و مالیات افزایش باع  زیرا است افزا میان توسعه به تمایل عدم و رویی پراکنده نندهکتشویق خود شهری مدیریت
فیـروزی و  .کننـدمی تأکیـد موضوع این بر (1976)دانیلسون  که طورهمان گرددمی شهرداری برای وسازساخت عوارض
از تسـهیالت دولتـی بـه سـبب  منـدی( در پژوهشی در رابطه با کـوی یوسـفی بیـان داشـتند کـه بهره1391) همکاران
رسانی ناقص دولت در این زمینه و طوالنی بودن زمان دریافت و بازپرداخت تسهیالت در ساماندهی بافت فرسـوده اطالع

( دالیـل حقـوقی و 1391) زا مؤثر نبوده اسـت. هم نـین پورمحمـدی و تقـی پـورکوی یوسفی در راستای توسعه درون
وسـازهای خواری در حاشیه شهر اهواز و ساختداند. پدیده زمینمؤثر می در شهر تبریز اقتصادی را در عدم توسعه اراضی
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هـای وسـاز در بافتجای سـکونت و ساختغیرقانونی در حاشیه شهر اهواز یکی از عواملی که سبب شده که مهاجران بـه
بع مالی، نبود طرح مناسب، ضواب  میانی شهر در حاشیه شهر ساکن شوند. وجود مشکالت مالکیتی، قانونی، عدم وجود منا

های غیررسـمی، روسـتاهای های فرسوده، سـکونتگاههای بایر مانع بهسازی و نوسازی بافتطرح تفصیلی عالوه بر زمین
ها از تسهیالت و در شهر اهواز بخش زیادی از این زمین شوند.های ناسازگار به بیرون شهر میالحاق شده، انتقال کاربری

ها برای توسعه گران و مدیریت شهری باال خواهد بود. بسـیاری هزینه توسعه آن برخوردار نیستند بنابراینخدمات شهری 
شـود ایـن هـای میها دسترسی ندارند این عامل سـبب اسـتفاده از عـدم ظرفیتهای بایر به خدمات و زیرساختاز زمین

های ران نیز بیان داشـتند. در رابطـه بـا محـدودیتشهر ته 19های منطقه موضوع را سنگی و رفیعیان در بررسی ظرفیت
هـا، خطـوط آهـن شـلوغ و های مزاحم ازجمله تعمیرگاهکند که کاربری( اشاره می2001)کینیتز کالبدی توسعه میان افزا 

شوند. این موضوع در شهر اهواز به سبب وجود های متروك سبب محدودیت در توسعه میهای پرتردد با ساختمانبزرگراه
( در پژوهشی در 1382های ارتش و سپاه، صنایع فوالد نمود زیادی دارد. نقیب زاده )ها، پادگانهای صنعتی، زندانکاربری

تـرین جواری با عناصـر نـامطلوب شـهری، از مهمهای رهاشده در شهر شیراز، کمبود خدمات زیربنایی، همرابطه با زمین
محیطی شده در این پژوهش عوامل زیستایان باید گفت عالوه بر عوامل بیاندر پ داند.عوامل عدم توسعه اراضی بایر می

گذارند. الزم است موانع متناسب با هر حـوزه توسـعه میـان افـزا بـا توجـه بـه و طبیعی نیز بر توسعه اراضی نیز تأثیر می
راستا با این اقدام، قوانین یرد و همموقعیت مکانی شناسایی گردید و در اختیار مدیران و برنامه ریزان و توسعه گران قرار گ

 های مناسبی تهیه گردد.خواری تدوین گردید و برای تهیه منابع مالی نیز طرحبازدارنده جهت زمین
تـرین شـده مهمتوان گفـت کـه حـذف موانـع شناساییباشد میبا توجه به ماهیت و هدف تحقیق که شناسایی موانع می

 باشد.پیشنهاد تحقیق می
 ؛های ناسازگار از درون شهردن کاربریمنظور خارج کرها بهای هماهنگی سازمانتالش بر 
 ن شـهرداری، مسـکن و شهرسـازی، سـازما) هـاازی بافتهای مرتب  با بهسـازی و نوسـتجمیع و یکپارچگی طرح

 ؛ریزی، استانداری(مدیریت و برنامه
 ؛شهریروندده و اراضی بایر های فرسوکاهش بوروکراسی اداری و تسریع در صدور مجوزهای بافت 
 ؛وساز برای اراضی حاشیه شهرجلوگیری از صدور پروانه ساخت 

 ؛هاهای فرسوده و صاحبان اراضی بایر از منافع حاصل از بهسازی و توسعه بافتسازی شهروندان ساکنان بافتآگاه 

 ؛شهر وساز در اراضی حاشیهپلیس ساختمان( بر ساخت) هاتشدید نظارت 

 ؛ها و مجوزهای توسعه در محالت فرسوده مانند یوسفی، منبع آب و حصیرآبادشوقافزایش م 

 ؛ویژه اراضی خصوصیهای بایر بهافزایش مالیات بر زمین 

 رویـه و تمایـل وسـاز بیوسـازها در حاشـیه شـهر باهـدف جلـوگیری از ساختافزایش مالیات و عوارض بر ساخت
 ؛های شهریوساز در محدودهدهندگان برای افزایش تراکم و ساختتوسعه

 ازی سـازی و نوسـبر صنایع در محدوده شهر مثل صنایع فوالد و اسـتفاده از ایـن درآمـد بـرای به افزایش عوارض
 ؛نشینو حاشیه های فرسودهبافت

 ویژه در های تجاری و خدماتی برای افزایش درآمد شهرداری اهواز بـههای بایر برای توسعه کاربریاستفاده از زمین
 ؛وساز در حاشیه باهدف کسب درآمدساخت منظور جلوگیری ازبه 4و  2مناطق 

 ؛(مساحت هر حوزه در مناطق و محالت) ر حوزه از توسعه میان افزاهآوری اطالعات مربوط به بررسی و جمع 

 تهیه بانک اطالعات (GISمربوط به مالکیت اراضی بایر و اولویت )؛بندی توسعه این اراضی 
 

 منابع
هـای فرسـوده شـهری بـا ( نقش الگوی مشارکت مردمی در بهسـازی و نوسـازی بافت1390) ان، فریده و سیاحی، زهرااسدی (1

، 1390نامه جغرافیـایی آمـایش محـی ، بهـار فصل استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی: محله عامری اهواز،
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 .139-163 ، صص.12، شماره 4 دوره

افـزار سازی معادالت سـاختاری )آموزشـی و کـاربردی( بـه کمـک نرم( مدل1392و محسنین، شهریار )اسفیدانی، محمدرحیم  (2
 لیزرل. چاپ سوم، تهران: انتشارات مهربان نشر.

های عمل توسعه درونی ( سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه1395) آروین، محمود؛ پوراحمد، احمد؛ زنگنه شهرکی (3
 .45-62، صص. 17، شماره 5دوره ، 1395ر اهواز(، مطالعات محیطی هفت حصار، پاییز نمونه موردی: شه) شهر

( بررسی ظرفیت توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری مطالعـه 1393) اکبر؛ قانع، نرگسیعلداداش پور، هاشم؛ تقوایی،  (4
 .63-78 ، صص.15اره شم ،5اسالمی، دوره -شهر اهواز، مطالعات شهر ایرانی 2منطقه  3موردی: ناحیه 

زای شـهری، های توسـعه درون( هرم بازآفرینی و مشارکت مردم معیـار ارزیـابی برنامـه1388) اردستانی، زهرا آیینی، محمد و (5
 .47-58، صص. 5، شماره 3، دوره 1388نشریه هویت شهر، شماره پنجم، پاییز و زمستان 

نامـه دکتـری رشـته انموردمطالعـه: شـهر سـنندج(، پای) د بر مسکن( بررسی توسعه درونی شهر با تأکی1391) پریزادی، طاهر (6
 راهنمایی دکتر حمیدرضا وارثی، دانشگاه اصفهان. ریزی شهری، بهجغرافیا و برنامه

فرهنگـی –تـاریخی  ( ارزیابی پتانسیل میـان افزایـی در محـور1392) پورمحمدی، محمدرضا؛ شفاعتی، آرزو؛ ملکی، کیومرث (7
 .41-70، صص. 42، شماره 17، سال 1392ریزی، بهار پژوهشی جغرافیا و برنامه–یه علمی شهر تبریز، نشرکالن

، دوره 1391زمسـتان  ریزی،( بازیافت اراضی بایر شهری، جغرافیا و برنامـه1391) اکبرعلی، تقی پور پورمحمدی، محمدرضا و  (8
 .65-88صص.  ،42، شماره 16

نامـه کارشـناس ارشـد رشـته جغرافیـا و مشـهد، پایان وشـمند شـهری درهای رشـد ه( تحلیل شاخص1391) حیاتی، سلمان (9
 ریزی شهری، به راهنمایی دکتر محمدرحیم رهنما، دانشگاه فردوسی مشهد.برنامه

های مؤثر در مدیریت اراضی ( بررسی و سنجش راهکارها و سیاست1396) زاده، عیسی؛ رفیعیان، مجتبیرضایی، مریم؛ ابراهیم (10
 .145-162 ، صص.26، شماره 7، دوره 1396ونه موردی: شهر ایالم، مجله آمایش جغرافیایی فضا، زمستان رهاشده شهری، نم

های توسعه فضاهای دون استفاده در مرکز شهر قزوین بـا ( سنجش ظرفیت1389) رفیعیان، مجتبی؛ براتی، ناصر؛ آرام، مرضیه (11
 .45-61 ، صص.5ماره ش، 3، دوره 1389زی، پاییز و زمستان تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا، فصلنامه معماری و شهرسا

هـای زمـین بـا تأکیـد بـر ها و قابلیت( شناسایی و بررسی پتانسـیل1394) زیاری، کرامت اله؛ پوراحمد، احمد؛ حمزه پور، رزگار (12
 .9-80. ، صص24، شماره 7، دوره 1394توسعه میان افزا، مورد: شهر سردشت، مطالعات مدیریت شهری، زمستان 

-فـزا در بهبـود فضـاییا( کاربرد اصـول توسـعه میـان 1392) سعیدی رضوانی، نوید؛ زهره داودپور؛ قدوی، الهام؛ سرور، رحیم (13
 .180-159 ، صص.36، شماره 11شهر تهران(، جغرافیا، سال  17مطالعه موردی: منطقه ) های شهریعملکردی بافت

گیری ده از مدل تصمیموبیت سکونتی در توسعه میان افزا شهری با استفا( سنجش مطل1392) مجتبی سنگی، الهام و رفیعیان، (14
 .349-361 ، صص.11، شماره 6دوره  شهر،شهرداری تهران(، فصلنامه آرمان 19نمونه موردی: منطقه ) منطق فازی

 .انسانی سرمایه هتوسع و ریزیبرنامه معاونت اهواز، شهر محالت و نواحی مناطق، اطالعات گزیده( 1396) اهواز شهرداری (15

، 10، شـماره 2، دوره 1389تابسـتان  های درونی شهر، منظـر،گیری از ظرفیت( توسعه میان افزا بهره1389) شریفیان، احسان (16
 .47-50 صص.

زا( و نقـش راهبـردی آن در ( نگرشی بر توسعه میان افزا )توسـعه درون1392) شفاعتی، آرزو؛ ملکی، کیومرث؛ پاهکیده، اقبال (17
 .1-20 ، قزوین، صص1392ایدار شهری، اولین همایش معماری و شهرسازی درگذر زمان، زمستان توسعه پ

 الملل شهرداری اهواز.ینباهواز، انتشارات رواب  عمومی و امور  شهرکالن( آمارنامه 1391شهرداری شهر اهواز ) (18

دانشـگاه  :، چـاپ هجـدهم، بابلسـرAmos و spssافزارهـای ( تحلیل آمـاری بـا نرم1389) صادق پور، بهرام و مرادی، وهاب (19
 مازندران.

 .310-299، صص. 32، شماره 11( بررسی توسعه از درون شهر بروجرد، مدیریت شهری، سال 1392) صارمی، حمیدرضا (20

 های رشـد هوشـمند شـهری( تحلیل فضایی شـاخص1390) ضرابی، اصغر؛ صابری، حمید؛ محمدی، جمال؛ وارثی، محمدرضا (21
 .1-17 ، صص.77شماره  های جغرافیایی انسانی،ناطق شهر اصفهان(، پژوهشمطالعه موردی: م)

زا و پایـدار های فرسوده در راستای توسـعه درون( ساماندهی بافت1391) فیروزی، محمدعلی؛ سجادیان، ناهید، صحرایی، نسا (22
، 4، دوره 1391 اگـرس، زمسـتانانداز زریزی شهری چشـممطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز(، فصل جغرافیا و برنامه) شهری
 .115-130 ، صص.13شماره 
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نه موردی: بافـت نمو) های تاریخیزا در بافت( بازآفرینی و تجدید حیات شهری با رویکرد توسعه درون1391) قاسمی، محسن (23
محمدسعید ایزدی، به راهنمایی دکتر  ای،ریزی شهری و منطقهنامه کارشناسی ارشد طراحی و برنامهتاریخی شهر اراك(، پایان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

آوری شـهری بـا ( بررسی ابعاد مـؤثر بـر تـاب1396) پور، نگارحاتمی نژاد، حسین؛ فرهادی خواه حسین؛ آروین، محمود؛ رحیم (24
، 7، دوره 1396هار نمونه موردی: شهر اهواز(، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، ب) استفاده از مدل ساختاری تفسیری

 .35-45 ، صص.1شماره 
شـهر یـزد(،  نمونـه مـوردی:) ( بررسی و سنجش ظرفیت توسعه میان افـزا در فضـاهای موقوفـه شـهری1391) قانع، نرگس (25

 ریزی شهری، به راهنمایی دکتر هاشم داداش پور، دانشگاه تربیت مدرسنامه کارشناسی ارشد رشته برنامهپایان
 شـهری، محـالت در آن رتضرو و میان افزا توسعه مفهوم بر تأملی (1389) الهام سنگی، مجتبی؛ فیعیان،مهتا؛ ر میرمقتدایی، (26
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