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  چكيده
مطـرح   هوشـمند  صـورت  به يشهر توسعه و رشد ،ديجدي  ها  انگاره ظهور با رياخ يها  دهه در

 يهـا   اسـت يس كـه  است يحال در نيا .آيد  شمار مي   به آن از يجزئ از درون توسعه  و شده است 
 جامعـه  نيازهـاي  بـه  آني ييپاسخگو يپ در تنها ها  انگاره نيا به توجه از فارغ ،كشور در يجار

ـ ناد شـهر   توسـعه  و رشـد  در تـصميماتي  نيچن يآت عواقب ترتيب  است و بدين   انگاشـته   دهي
 آنهـا  از محـض  يبـردار   گرته و ميمفاه نيا از يبردارالگو كه داشت توجه يستيبا اما .شود  مي

ـ دق كنكاش با رو نيا از. داشت خواهد يبدتر مراتب به پيامدهاي   و هـا  لشچـا  م،يمفـاه  در قي
 يكل هدف .ديآ فراهم الگو نيا يساز يبوم براي يمناسب يبسترسازبايست    مي آنها يراهبردها

 و هـا   ضـرورت  بـه  توجـه  بـا  ،آن بر يلمع نقد و مهر مسكن هاي سياست بازشناسي مقاله نيا
 ايـن  انطبـاقي  راهكـار  عنـوان  بـه  زا درون توسعه يالگو ارائه و يشهر توسعه يها  تيمحدود
 ،شـهر  يافق توسعه ضرورت يبررس به ابتدا رو  از اين  .است شهري هوشمند رشد با ها  سياست

 توسعه چارچوب و نديفرآ نييتب به سپسشود؛    مي پرداخته ،دارد يپافشار آن بر مهر مسكن كه
 نيگزيجـا  راهكـار  عنوان به زا درون توسعه يسنج امكان به تينها در و گردد مي اشاره زا درون

 كـه  ييشـهرها  در كه است نكته نيا نيمب قيتحق نيا يكل جينتا .شود مي پرداخته مهر مسكن
 و ساختار يورا مهر مسكن گزيني مكان و استقرار دارد، وجود افزا درون توسعه بارگذاري امكان

 يشهر  خدمات  و ها زيرساخت در تأمين را يمضاعف يها نهيهز شهر، ةافتي شكل ييفضا سازمان
ـ  يگـذار  هيسـرما  يها انيجر تيهدا با آنكه حال كند؛  يم ليتحم يشهر تيريمد به  بـه  يدولت

 در يشـهر  توسعه يها نهيهز موجود، يها تيظرف از نهيبه استفاده ضمن ،زا درون توسعه سمت
  .افتي خواهد كاهش مراتب به ياجتماع و ياقتصاد ،يطيمح يها رصهع
  

  .اراضي باير و مخروبه زا، درون توسعه هوشمند، رشد ،قواره رشد بي مهر، مسكن :ها واژه كليد
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  مقدمه
 :كـرد  ميتقـس  دوره سـه  بـه  را آن تـوان  يمـ  يكل طور به .است بوده متفاوت اريبس مختلف ادوار در شهرها توسعه يالگو

 سـطوح  كـه همـراه اسـت      كوچـك  يشـهرها  يريـ گ  شـكل  بـا  عموماً كه ي،صنعت ماقبل يشهر توسعه ستميس ،نخست
 به غالباً شهرها رشد دوره نيا در كه ي،صنعت ةدور در شهرها رشد ، دوم شود؛  شهر محدود مي   خود به آندر   يرسان خدمات
 بـود همـراه    ياجتمـاع  هـاي   ينـ يگز ييجدا با يشهر هتوسع و  بيشتري داشتند   يتجمع شهرهاند و   بود وابسته يمحل منابع

)Shokoee, 2006, 360-358(توسـعه  و رشـد  دوره نيـ ا در كه ي،فراصنعت دوره در يشهر توسعه يها ستميس ،سومو  ؛ 
 .قرار گرفت يموتور هينقل ليوسا رشد و ارتباطات اييكار سرعت، اساس بر يشهر

 مختلف هايي  ديدگاه و اتينظر اساس نيا بر و بوده متفاوت مذكور ياه  دوره در توسعه روند  شد، ذكر كه گونه همان
 دسـته  سـه  در يشـهر  آل  دهيـ ا توسـعه  ،1963 سـال  در اتينظر نيا مطابق. است شده مطرح يشهر ةتوسع خصوص در

 يهـا  صورت در را يشهر توسعه انواع 1961 سال در نچيل و ديگرد شنهاديپ يخط يالگو و يبخش يالگو متمركز، يالگو
 اشـكال  نيـ ا از كـدام  هـر . )Davoudpour, 2005, 64-60( كـرد  يبنـد  ميتقس يا ستاره و متراكم ، يكهكشان گسترده،
 بـه  ييپاسـخگو  توسعه، يالگوها نيا يتمام مشترك وجه اما بودند خود خاص يايمزا يا بيمعا  و ها  يژگيوداراي   توسعه
 بـا  ر،يـ اخ يهـا  سـال  در. )Shiye, 2006, 69( بوده است قاعده يب و هيرو يب رشد از يريجلوگ و شهرها روزافزون توسعه
 توجه مورد هوشمند صورت به شهرها توسعه و رشد ،يطيمح و ياقتصاد ،ياسيس مختلف علوم در ديجد يها انگاره ظهور
  .است يشهر هوشمند توسعه ياساس بخش زا درون توسعه. گرفت قرار

 توسـعه  و رشـد  الزامـات  و مهـر  مـسكن  در اسـتفاده  يبرا نيزم يابي كانم يها استيس يبازشناس با دارد يسع مقاله نيا
 ،يشـهر  توسـعه  و رشـد  درة جديد   انگار عنوان به زا درون توسعه يسنج امكان با و يابيارز را ها استيس نيا شهر، يكالبد
 مراحـل  پـژوهش،  نيا ورد نظر م اهداف دستيابي به  منظور به .آورد فراهم آن با را مهر مسكن يها استيس انطباق امكان

 :اند گرفته قرار يبررس مورد ريز

 ؛يشهر توسعه و رشد الزامات با توجه به مسكن توسعه و رشد به پاسخگويي يجار يها استيس گاهيجا يبررس 

 ؛يشهر يكالبد توسعه و رشد يها ضرورت يبررس 

 ؛ وتوسعه يها ضرورت تناسب به نطنز شهر يكالبد رشد يابيارز 

 نطنز شهر در زا درون توسعه و رشد بمناس يالگو نيتدو. 

  
  روش تحقيق

دانـد كـه      دكارت گفتار در روش، را راهـي مـي        . كننده موفقيت پژوهش است     روش تحقيق، راه رسيدن به هدف و تضمين       
گيرند، كـه از    ها متنوع و متفاوت هستند و طيف وسيعي را در بر مي             منظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود، روش          به

. آيـد   در هر تحقيقي روش خاصي به كار مي       . اي و اسنادي اشاره كرد      هاي تاريخي، تجربي، مقايسه     توان به روش    جمله مي 
يكـي از امتيـازات روش    . در پژوهش حاضر نيز با توجه به اهداف و امكانات از روش مطالعه اسنادي اسـتفاده شـده اسـت                   
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هنگـام  . آینـد  هاي غیرمزاحم و غیرواکنـشی بـه شـمار مـی     یا سنجهها  ي آن در زمره روش  ها  اسنادي این است که تکنیک    

آوري اطالعات است و حال آنکه بـه هنگـام کـاربرد     ها نظیر مشاهده و مصاحبه، مشکل اساسی جمع   استفاده از دیگر روش   

، )گانی و جـز آن کتاب، روزنامه، بای ( انواع گوناگون اسناد عبارت است از اسناد کتبی          .هاي اسنادي، اطالعات موجودند     روش

هـاي   ها، صفحه ها، تصویرها، عکس فیلم(و دیگر اسنادي که نه کتبی هستند و نه عددي           ) ها  آمارها، شمارش (اسناد عددي   

در مطالعۀ حاضر از اسناد کتبی و عددي استفاده شده و تالش شده است تـا از آخـرین   ). گرامافون، اشیا، ابزارآالت و جز آن   

  . برداري گردد د بهرهاسناد کتبی و آماري موجو

  

 ها بحث و یافته

 یمـشترک  میمفـاه  بـر  فیتعار نیا یتمام داشت توجه یستیبا اما است، شده ارائه زا درون توسعه مفهوم از يمتعدد فیتعار

 .شد خواهد اشاره آنها نیتر مهم از یبرخ به ادامه در که دارند دیکأت

 ـ ناح درون در هـا  یفروش خرده و اشتغال مراکز ،یمسکون يواحدها وساز ساخت بر دیکأت زا  درون توسعه  يشـهر  هی

 اسـتفاده  -2 ی؛خـال  ینـواح  در سـاختن  -1 :(Wheeler 2003, 1) باشـد  نـوع  نیچند تواند یم توسعه نیا .دارد

 .موجود يها مکان توسعه و یتوانبخش ،ينوساز -3 ؛متروکه يها مکان از مجدد

 ینـواح  درون متروکـه  و یخـال  يها  نیزم در و يگذار  هیسرما دار  تیاولو مناطق در دیجد توسعه به زا  درون توسعه 

در عین حال، تأکیـد  . دارد اشاره هستند، موجود مکان آن در ها  رساختیز که ییجا در و موجود جوامع شده ساخته

 .(Kienitz, 2001, 4) هست زین ینواح گونه این در  نیزم قطعات مجدد توسعه و ایاح بر زا درون توسعه
 

  

 
  زا قبل و بعد از اجرا توسعه درون. 1 شکل

 

 يشـهر  رامونیپ افتهین توسعه يها نیزم در شهر گسترش از يریجلوگ براي یعمل يراهکار ،يشهر ياز   درون توسعه

ـ اح کننـده  تیـ حما ینـوع  بـه  و اسـت  يشـهر  مناطق داخل متروکه و یخال يها نیزم توسعه و ییروستا سبز ینواح و  و ای

  (EPA (Enviroment Protecting Agency) 1999, 2). است يشهر اتیح کننده دیتجد

 در يشـهر  توسـعه  و رشـد   درواقع زا  درون توسعه ،است کرده ارائه کایمر ا زانیر  برنامه جامعه که یفیتعر در ،تینها در

 گونـاگون  يهـا   در قالب  شهر داخل شده ساخته ینواح در صورت نیا ریغ در واست؛   شهر داخل شده رها و یخال يها  نیزم

  (Sendich 2006, 356). افتد یم اتفاق
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  هوشمند رشد و زا درون توسعه

 موجـود  يهـا  ليپتانـس  از استفاده وند و اين توسعه، در  ش پر جامعه در موجود يها  شكافكه   گردد يم سبب ،زا  درون توسعه
 توسـعه  فـشار  كـاهش منظـور    بـه  .دارد ياتيـ ح ينقش يشهر يپراكندگ از يريجلوگ و بكر يها  نيزم از محافظت و شهر

 .شود استفاده مي يشهر رامونيپ يزا درون توسعه ، ازها نيزم بر پراكنده

ي هـا   طيمحـ  جـاد يا با خاص يمكان در يرو  ادهيپ سهولت شيافزا موجود، يها  رساختيز از استفاده اب زا  درون توسعه
 جـاد يا و يمحل يبازارها و مختلط يكاربر داراي ينواح جاديا براي ديجد يها  نهيگز جاديا و يرو  ادهيپويژة   امن و جذاب
 .كند يم نيمأتنيز  را خود يها نهيهز و دهد مي شيافزا را جامعه و فضا ياقتصاد ارزش ،خاص ينواح در ياقتصاد صرفه

 نقش ها  بافت گونه نيا از تيحما و شود  محافظت مي  يخيتار يها  بافت از،  هوشمند توسعه مانند هب ،زا  درون توسعهدر  
  .(Kienitz 2001, 5) دارد نديافر نيا در اي مدهع

 المــــ س و نـــام و مناسب ،جذاب، ديجد يگيهمسا يواحدها ها يا   ايجاد محله  به منجر هوشمند رشد يراهبردها
ـ  طور به .انگيزد  نيز برمي  را ياقتصاد رشد ط،يمح از محافظت همراه با  ردـــــراهب نيا. گردد يم  يــــ اساس ياجـزا  يكل

 :(Heberler 2006, 5) از دان عبارت هوشمند رشد

 ؛مختلط يعملكردها  

 ؛پرتراكم يها ساختمان احداث  

 ؛محور ادهيپ يواحدهاها يا  محله جاديا 

 ؛مكان از يادراك  با جذاب جوامع مشخصه صفات پروراندن  

 ي؛اتيح يطيمح مناطق و يعيطب ييها ييبايز ي،كشاورز باز هايفضا از ينگهدار 

 ؛ونقل حمل متعدد يها نهيگز آوردن فراهم 

 ؛ وتوسعهدر  مؤثر و عادالنه عاقالنه، يها يريگ ميتصم براي يساز نهيزم  

 هوشمند رشد ندايفر در يريگ ميتصم در مشاركت در نفع يذ يها گروه و جوامع قيتشو. 

 توسـعه  كـه  يورطـ  بـه  اسـت،  هوشـمند  رشد اصول سو با    هم زا  درون توسعه كه چنين گفت  توان يم هانيا به توجه با
   شـود  مـي   گرفتـه  نظـر  در داريـ پا و يا  منطقـه  هوشـمند  رشـد  بـه  دنيرسـ  بـراي  يمركـز  بخش چونان كانون يا   زا  درون

)Wheeler, (2003, 10.  

  

 زا درون توسعه ضرورت

  :شود توان در نظر گرفت، كه در ادامه به تشريح آنها پرداخته مي جنبه مي دو از  رازا درون توسعه ضرورت
 

 شهر توسعه و رشد به ييجوابگو) الف

 رقـم  را شهرها يبرا توسعه و رشد دوام ،است شده حاصل شهرها در يتيفعال تمركز واسطه به كه ينيشهرنش شتابان رشد
 ياجتماع و ياقتصاد ،يكالبد ،يطيمح عوامل يتمام داشتن نظر در با و نهيبه ينحو به يستيبا توسعه و رشد نيا .زند يم

 .رديپذ صورت
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 :توان بررسي كرد مي منظر سه ازرا  ازين نيا به ييگوپاسخ

 يشهر درون توسعه و رشد 

 يشهر رامونيپ توسعه و شدر 

 ياقمار رشد (شهر از منفصل توسعه و رشد(. 

   .اند  درج شده1هايي است كه در جدول  كاستي و ايمزا  و منفي، ومثبت نكات  دربردارندةموارد نيا از كدام هر
  

 مختلف عوامل كيتفك به توسعه و رشد واعان سهيمقا. 1 جدول

  )منفصل (يرشد اقمار  )توسعه گسترده(رامون يرشد از پ  )زا درونتوسعه (رشد از درون   عوامل
  يطي محيها عدم توجه به ارزش  يطي محيها عدم توجه به ارزش  يعي طبياندازها  و چشميطي محيها حفظ ارزش  يطيمح

  ياقتصاد

  يها و خدمات شهر ترساخين زيمأنه بودن تيهز كم
   يور ش بهرهي مختلف و افزايجاد عملكردهايا

  نهي هزو كاهش
  ي شهريها ني زميمت بااليق

  يها و خدمات شهر رساختين زيمأ تينه بااليهز
 نيتر زم نييمت پايق

   باالييجا هنه جابيهز

  ين ارتباطات با شهر اصلينه هنگفت تأميهز
  ها و  رساختين زي تأمينه بااليهز

 يشهرخدمات 

  نين زمييخدمات پا

  يكالبد
  متناسب ست و سكونت ي متناسب زيارائه الگوها

  رامونيبا بافت پ
  ي كالبديها  ارزشيحفظ و ارتقا

 شهر ي بافت اصلي سكونتيعدم توجه به الگوها
  )يعدم همگن(

  ط خاصي در شراي بافت مركزيجيانحطاط تدر
  ي شهر اصلي سكونتيعدم توجه به الگوها

ت ين رفتن هوي و از بيت شهريعدم توجه به هو  )ت شهريحس هو (ين مكاني حس ايظ و ارتقاحف  ياجتماع
    د سكونتي جديها در مكان

  
 گونـه  نيا اند و ممكن است     يشهر توسعه يها يژگيو انگريب تنها گفته  پيش موارد يتمام كه كرد نشان خاطر يستيبا

 رشد كه داشت توجه ديبا اما ؛باشد ندهيآ در شهر توسعه و رشد به يمنطق يپاسخ تواند يم زا  درون توسعه كه برسد نظر به
ماننـد   (يمتعـدد  يهـا   چـالش  و  نظـاير آن،   و يشـهر  درون توسـعه  كـم  تيظرفچون   ييها  تيمحدود با زا  درون توسعه و

 يمنطقـ  ييلگوا ديبا ،موارد يتمام به توجه با .همراه است، كه در ادامه ذكر خواهد شد       ) مشاركت نكردن ساكنان و جز آن     
  .گردد نييتع شهر طيشرا به ي، با توجهشهر توسعه و رشد از

  
 يشهر معضالت و مسائل به پاسخگويي) ب

 ، توسـعه  موانـع  رينظ يعوامل. گردند يم شهر در متروكه و يخال يها نيزم شيدايپ باعث  ديگريمتعدد هاي  تعل و مسائل
 و ريبا ، يخال يها  نيزم كه داشت توجه يستيبا يول ؛اند  جمله نيا از امانند اينه  و يتيجمع و يفرهنگ عوامل بازار، اغتشاش
جوامـع   در ياقتصاد ارزش كاهش و نقصان به منجر ريبا و يخال يها  نيزم ،مثال عنوان به. دارند خودافزا ييروين متروكه

 زشيـ انگ و دگـرد  مي يگزند تيفيك كاهش باعث اين امر خود  . انجامند  يم يشغل يها  فرصت رفتن دست از به شوند و   مي
 و ريبـا  يهـا   نيزمـ  ييخـودافزا   فرايند 2شكل  . آورد مي فراهم را براي آنكه ساكنان ديگر نيز آن نقاط را ترك كنند،           الزم

  .دهد يم نشان را متروك
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  متروك و ريبا ياراض ييخودافزا يروين. 2 شكل

 گرفتن نظر در با يشهر روزافزون توسعه و رشد به ييپاسخگو يبرا زا  درون توسعه اگر ذكر شده،  مطالب به توجه با
 نيـ ا باشـد،  يشـهر  هيـ رو يب گسترش از يريجلوگ و) ريبا و يخال يها  نيزم (يدرون توسعه و رشد يها  تيظرف و ليپتانس

 و ريبـا  يهـا   نيزم معضالت يبرا يا  برنامه و حل راه عنوان به زا  درون توسعه اگر آنكه حال ؛بود خواهد يقيتطب ياستراتژ
  .بود خواهد كارانه محافظه ياستراتژ آنگاه ،گردد مطرح متروكه
 

 زا درون توسعه اهداف

 چهـار  در را آنهـا  توان يم يكل طور به ، كه است شده ذكر زا  درون توسعه يها  پروژه ياجرا ةنيزم در يمتعدد اهداف
 :دكر خالصه عمده محور

 يطيمح حوزه 

 فـشار  كـاهش  ، از طريـق   جنگـل  و يكشاورز باز ياراض از حفاظت ،محور نيا در زا  درون توسعه يها  هدف جمله از
 شـيوه  نيبهتـر  زا درون توسـعه  واقـع  دراست و  (Sendich, 2006, 456) يرامونيپ سبز ياراض و ها نيزم يرو بر توسعه
  .(Roth, 2005, 23) آيد شمار مي به شهر يرامونيپ باز يفضا حفظبراي 

 نيـز ـ از طريـق    يانـرژ  در ييجو صرفه نيهمچن و روزانه يسفرها كاهش در تواند يم زا درون توسعه گريد طرف از
 (Gardiner, 1999, 22).  ـ بسيار مؤثر باشداندازه از شيب يوآمدها رفت حذف

 ياقتصاد حوزه 

 در اهداف نيتر مهم. است مرتبط ارزش يمهندس به مربوط مباحث با عمدتاً ياقتصاد محور در زا درون توسعه اهداف
 است يرقابت بازار در يسودده زانيم شيافزا و التيتسه به نسبت خدمات يينها تيمطلوب زانيم شيافزا ارزش يمهندس

)Rafiyan, 2007, 4( .توسـعه  يهـا  نهيهز كاهش ضمن ،تراكم شيافزا و فشرده توسعه يارتقا با زين زا درون توسعه در 
 يارتقـا  و يشـهر  درون ريبـا  و يخال ياراض يبهساز و ينوساز لهيوس به يافتيدر عوارض و اتيمال شيافزا و يرساختيز

 و التيتـسه  بـه  خـدمات  يينهـا  تيـ مطلوب شيفـزا  عمـدتاً  ي، هدف اراض ييكارا بردن باال نيهمچن و آنها افزوده ارزش
 .است يسودده زانيم شيافزا
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 يكالبد حوزه 

 يبناهـا  از حفاظـت  كننـد،  يمـ  دنبـال  يكالبـد  حـوزه  در زا  درون توسـعه  يها  استيس كه ياهداف نيتر مهم جمله از
هـا يـا      محلـه  بـا  توسـعه  يسـازگار  ونقل، حمل هاي  گزينه گريد انواع و يعموم ونقل حمل يتيحما عناصر توسعه ،يخيتار

 يارتقـا  تيـ نها در و ،(Sacremento City Council Res 2002, 3) يتجـار  منـاطق  و موجـود  يگيهمـسا  يواحدها
 .است يشهر سكونت و ستيز اتيفيك

 ياجتماع حوزه 

 مـسكن  مـت يق شيافـزا  و يشهر گسترده رشد ،يشهر يها  حوزه در مشكالت نيتر مهم از يكي ر،ياخ سال چند در
 مـشكل  نيـ ابـه    يمـسكون  يزا  درون توسـعه  در. است درآمد  كم يها  خانواده از ياريبس خارج از توان مالي    كه است، بوده
 Sacremento City Council Res( كنـد  مـي  تيـ حما آن از هوشـمند  توسـعه  يهـا  استيسشود و با  توجه مي يشهر

 ياجتمـاع  يها حوزه در زا درون توسعه اهداف نيتر مهم از درآمد كم اقشار يبرا استطاعتدر حد  مسكن نيمأت. )1 ,2002
 و مهـم  يمحورهـا  گـر يد جملـه  از را شـهرها  در ميقد بافت ياياح و يشهر تيهو يارتقا توان يم افزون بر اينها  . است
  .برشمرد زا درون توسعه توجه ردرخو

 

 آن يها چالش و زا درون توسعه يراهبردها ياجزا

 توسـعه  يراهبردهـا  يبرا  يتيحما عناصر تدارك منظور به را يجيتدر و دهنده نظم يرهايمس يستيبا يمحل يها حكومت
 كمـك بـسيار    يا  توسـعه  ياهبردهـا ر ياجـرا  در توانند يم كه هستند اي  كننده  تعيين عناصر اجزا نيا .آورند فراهم زا  درون

 :(Kienitz 2001, 8-11) از اند عبارت شان نيتر مهم كنند، و

 ؛جامع طرح  

 ي؛بند منطقه نيقوان  

 ؛نيزم ياراض يكاف نصاب حد وجود  

 ي؛قانون يسازگار  

 ؛ها رساختيز و ساتيتأس  

 ي؛عموم مشاركت  

 ي؛ واقتصاد و ياجتماع يها محرك  

 مناسب يطراح.  

 Sendich (دارد زا درون توسـعه  يراهبردهـا  شبرديپ در اي عمده ريتأث زين يمال منابع توسعه كه كرد شانخاطرن ديبا

 بر يمتعدد موانعكه  داشت توجه يستيبا اما  هستند،زا درون توسعه يراهبردها دهنده ليتشك مذكور ياجزا .467 ,2006)
در ادامـه    كـه  ،كرد يبند  ميتقس عمده محور چند در توان يم را آنها كه دارد قرار زا  درون توسعه يها  استيس ياجرا سرراه

  :(Farris, 2001, 10-13) گردند ذكر مي
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  يمكان يها چالش و موانع

-Steinacker, 2003, 123( هستند زا درون توسعه يبارگذار براي ياراض يساز آماده و ينيگز مكان همانا ها چالشهدف 

(142: 

 ؛نيزم تجمع نهيهز 

 ؛ياراض يساز مادهآ يها نهيهز 

 ؛ و يشهر درون ياراض صاحبان هيكل با مذاكره به ازين 

 ها رساختيز ينوساز و ديتجد به ازين . 

 

  يا توسعه يها چالش و موانع 

 نيـ ا يهـا   چـالش  جمله از زا  درون توسعه گذاران  هيسرما و وسازكنندگان ساخت نافتي ،ياجتماع اهداف و يقانون عنموا رفع
 دارند يبرنم گام زا  درون توسعه قيتشو و تيحما جهت در عمدتاً يبند  منطقه نيقوان كه يمعن نيبد آيند؛ شمار مي   به محور

 يطرف از. رسد يم نظر به الزم زين نيقوان در يبازنگر و مجدد يبند  منطقهضرورت   ،يدرون توسعه به لين منظور به يحت و
  .باشد همراه ها پروژه نيا در متنوع وسازكنندگان ساخت و نگذارا هيسرما جذب همراه به ديبا يقانون موانع دفع گريد
 

  ياسيس يها چالش و موانع

 و يمـساع  كيشرت مخاطرات :، همچون دنخور يم چشم به زين ياسيس ييها  چالش و موانع زا  درون توسعه ياجرا مسير در
 يشهردار شهر، يشورا يعضاا همانند (يمحل قدرتمند كارگزاران نيهمچن و يعموم و يخصوص يها  مشاركت يدگيچيپ
 نيتـر  مهـم  جملـه  از برخـي ديگـر    و يميقـد  امالك صاحبان دوباره يريگ يجا و ييجا هجاب به مربوط مسائل) جز اينها  و

  .دنرو يم شمار به زمينه نيا در موانع و ها چالش
 

 يشهر توسعه و رشد ضرورت

 تيـ فعال يبـرا  فـضا  از يبـستر  را شهر بتوان اگر. رديذپ  يم تحقق ستميس آن يرونيب و يدرون الزامات تبع به ينديافر هر
 الزامات  يبرخ از با تأثيرپذيري يشهر ساختار يعيطب نديافر عنوان به زين يشهر توسعه و رشد كرد، فيتعر آن در ها انسان
 .هـستند  شـهرها  يكالبـد  رشـد  عوامـل  نيتـر   ياصـل  از همـواره  يتـ يجمع تحركـات  يتياز منظر جمع  . است گرفته شكل
 يكالبـد  رشـد ـ   مهاجرت بر اثر  خواه و تيجمع يعيطب رشد ازناشي   خواهـ   شهرها يتيجمع روزافزون رشد به ييخگوپاس

 .است ساخته ريزناپذيگررا  شهرها

 كرده خارج نيشيپ خاص يقانونمند و قاعده از را آن يشهرها يكالبد رشد ، در ايران  يشهر تيجمع روزافزون رشد
 خواهـد بـود    يحتمـ بـسيار محتمـل بلكـه        آن رشـد  برسـد،  ينـ يمع اندازه به شهر تيجمع يوقت تامپسون ةديعق به. است

)Abedin Darkosh, 2003, 103(. 

 در درآمـدها  مانند ياقتصاد يها تيكم از يرخب كه دارد داللت يحالت بر ياقتصاد رشد ي، و اقتصاد  يتياز منظر فعال  
 يهـا  بخـش  در ياقتـصاد  رشـد  نيا. )Abedin Darkosh, 2003, 11( كند دايپ شيافزا يطوالن باًيتقرو  نيمع اي دوره
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 ،يتيفعال و ياقتصاد يها  شاخص شدن بهتر ،مثال عنوان به. گردد  يم شهرها يكالبد رشد به منجر ناخواه و خواه ،مختلف
ـ  رد را شـهر  رشـد  خود كه گردد  يم مسكن و نيزم ثرؤم يتقاضا رفتن باال و رفاه سطح شيافزا به منجر درآمد، رينظ  يپ

  .دارد
 بـه  فـضا  كـه  گـردد   مطرح مي  يزمان امر نيا .پذيرند  تأثير مي  يتيفعال و يتيجمع عوامل از عمدتاًنيز   يكالبد الزامات

 توسـعه  و رشـد  الزامـات  نيا به توجه بدون اگر حال. نباشد ايمه يكاف اندازه به شهر ناساكن و تيفعال يبرا يظرف عنوان
  .داشت خواهد همراه به را ياريبس يامدهايپ ،گردد محقق يشهر

  
 نطنز شهر يكالبد رشد يابيارز

 و الزامـات  ههـر گـا   . رديپـذ   يمـ  صـورت  قبـل  بخـش  در شـده   فيـ تعر يهـا  ضرورت حققت براساس يشهر رشد يابيارز
 نيـ ا در .دهـد   رخ مي  همگون صورت به يشهر يكالبد رشد باشند، گريكدي موازات به يشهر توسعه و رشد يها ضرورت
 فيـ تعر مختلـف  يهـا   نـد يافر و هـا   مدل لهيوس شود تا اين رشد به      مي يسع ،نطنز شهر يكالبد رشد يابيارز براي پژوهش

  .شود پرداخته يكالبد و يتيفعال ،يتيجمع يها نهيزم در يشهر رشد الزامات يبررس به ، وگردد
 

 يتيجمع الزامات

 مـدل  نيـ ا. اسـت  شـده  استفاده هلدرن مدل از ،يتيجمع الزامات هب نسبت نطنز شهر يكالبد رشد ساختن مشخص براي
 نـسبت  نيـي تع يبـرا است كـه   يروش مدل نيا. است شهر قواره يب رشد  ساختن مشخص يبرا ياساس يها  روش از يكي

ساخت   مشخص توان يم آن از استفاده با مذكور در اين است كه مدل تيمز. رود مي كار به تيجمع رشد و شهر يافق رشد
 آن از مقـدار  چـه  و بـوده  آن يتـ يجمع الزامات به ييپاسخگو و آن يواقع تيجمع رشد از يناش شهر رشد از مقدار چه كه
 رشـد  زانيـ م نيـي تع براي) 1( رابطه ،اساس نيا بر .)Hekmatniya, 2006, 13( است بوده يشهر پراكنده رشد از يناش
    .شود يم گرفته كار بهمعيني  يزمان بازه در شهر

  )1(رابطه 



























 دوره آغاز ناخالصسرانه

 دوره پايان ناخالصسرانه

 دوره آغازجمعيت

 دوره پايانتا جمعيت

 دوره آغازا  در شھروسعت

 دوره پايان در شھروسعت
LnLnLn

  
 1385 تا 1375 يها سال يزمان  بازة در شهر يكالبد رشد نطنز، شهر يكالبد رشد يتيجمع الزامات يابيارز منظور به

  .شده است استفاده مذكور مدل يپرداز داده براي آن يليتفص اطالعاتاز  و گرفته قرار يبررس مورد
 

 نطنز شهر كالبدي جمعيتي، تحوالت. 2 جدول

  1375  1385  
  12509  10782  يتجمع

  1091  1041  )متر مربع(سرانه ناخالص
  56/1365  21/1123  وسعت شهر

  1387 پايدار، كوشا مشاور مهندسين، نطنز شهر جامع طرح :نبعم     
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 :هلدرن مدل رابطه در ها دادهاين  ينيگزيجا با
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LnLnLn

ھكتار
ھكتار

LnLnLn

  
  :ريز روابط داشتن نظر در با و

  شهر يكالبد رشد كل درصد= شهر تيجمع رشد كل درصد + شهر يها يكاربر الصناخ سرانه رشد كل درصد
 

73 = %0/19
زمينوسعترشدكلدرصد = 0/14

جمعيترشدكلدرصد
  ت شهريدرصد كل رشد جمع = 

27= %  0/19
زمينوسعترشدكلدرصد= 0/04

زمينكاربريسرانهرشدكلدرصد
   شهرهاي يدرصد كل رشد سرانه ناخالص كاربر = 

  

 الزامـات  اسـاس  بـر  رشـد  بـه  مربوط شهر، يكالبد رشد از  درصد73 تنها مذكور مدل از حاصل يها  دهدا به توجه با
 در پراكنـده  رشـد  نيـ ا جهينت. مرتبط است  آن پراكنده و هودهيب رشد با شهر رشد از درصد   2727 و است بوده آن يتيجمع
 دوره يطـ  امـر  نيا به توجه با  .است بوده يشهر نيزم ناخالص سرانه شيافزا و يتيجمع ناخالص تراكم كاهش آن شهر،

 شـهر  رامـون يپ در يمياقل و يطيمح يها ارزش به توجه با كه است بوده پراكنده كامالًدر قالبي    شهر رشد ،رياخ ساله 10
 الزامـات  مـذكور  مـدل  بـه  توجه با رو نيا از. بود خواهد ها ارزش نيا بيتخر جهت در يجد يديتهد روند، نيا ادامه نطنز
 و شـهر  درون از توسعه يها تيظرف رياخ سال 10 در شهر گسترده و يافق رشد درنظرگيري با شهر توسعه و رشد يتيجمع
 توسـعه  و رشد يتيجمع الزامات نهيزم درمذكور   مدل جينتا نيهمچن و رياخ سال 10 در شهر يريپذ تيجمع و يريپذ نقش
  .داشت نخواهد وجود شهر يكالبد رشد يبرا يهيتوج ، شهر

 

 يتيفعال الزامات

 و سرانه نيب ةسيمقا از ، يشهر اقتصاد مباحث با آن يپارامترها ارتباط به توجه با نطنز شهر يكالبد رشد يتيفعال الزامات
 حاصـل  مشابه ياسيس و يتيجمع ، يمياقل يها گروه با نطنز شهر در يشهر يها تيفعال به افتهي اختصاص مساحت درصد
 .است شده

 رسد  يم نظر بهچنين   مشابه، يها گروه در يشهر يها تيفعال سرانه  با نطنز شهر موجود وضع انهسر يكل سهيمقا از
 نطنـز  شـهر  در هـا  تيـ فعال نيا خالص سرانه كه  طوري  است، به  معمول حد از باالتر يشهر خدمات اكثر يتيفعال سرانه كه

 با و نكته نيا به توجه با. است كمتر مشابه ياسيس و يتيجمع ـ يمياقل يها گروه در مقدار نيهم يول ،مترمربع 120 حدود
 كـرد  يريگ  جهينت چنين توان يم اند،  افتهي اختصاص ريبا ياراض به شهر يفعل ياراض از درصد 41/17 نكهيا گرفتن نظر در
 شـهر  ريـ داريغ و ريدا ياراض اي و ندارد وجود يكالبد توسعه و رشد يبرا يهيتوج گونه  چيه اي ،يتيفعال الزامات لحاظ از كه

  .است شهر يتيفعال الزامات يگوپاسخ
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 نطنز شهر مشابه شهر هاي گروه در شهر مختلف هاي فعاليت يها سرانه. 3 جدول

اداري و   بهداشتي  آموزشي  تجاري  مسكوني  كاربري  معيار
  انتظامي

فرهنگي 
  مذهبي

فضاي 
سبز 
  ورزشي

ونقل  حمل
و 

  انبارداري

تأسيسات 
و 

  تجهيزات
  جمع كل

  91  3  5/20  6  3  3  2  5/3  2  44  هسران
  اقليمي

  100  4/3  4/22  8/6  4/3  4/3  2  8/3  2/2  3/48  درصد
  جمعيتي  7/110  2/2  25  9  5/1  8/2  5/1  2/3  2  58  سرانه

 50زير ( 
  100  2  24  8  2/1  5/2  2/1  8/2  8/1  5/52  درصد  )هزار نفر

  5/106  5  5/24  5/8  5/1  4  5/1  5/3  5/2  5/51  سرانه
  سياسي

  100  8/4  2/23  8  4/1  38/4  4/1  3/3  3/2  48  درصد
وضع   84/120  38/2  29/1  18/16  12/5  25/19  21/2  91/2  71/4  71  سرانه

موجود 
  100  6/3  03/1  6/13  1/4  5/15  78/1  33/2  75/3  13/54  درصد  شهر

  Ziyari, 2006, 204-167 :نبعم
 

 يكالبد-ييفضا الزامات با نسبت

 و هيـ تجز يبـرا  مـدل  نيـ ا. اسـت  شده استفاده شانون يآنتروپ مدل از نطنز رشه يكالبد ـ ييفضا الزامات يابيارز براي
 ،باشـد  تر كينزد خود حداكثر به شانون يآنتروپ مقدار چقدر هر .گردد يم استفاده يشهر پراكنده رشد دهيپد زانيم ليتحل

) 2( رابطه اساس بر مدل نيا .)Hekmatniya, 2006, 139( است يشهر قواره يب رشد و پراكنده يكيزيف توسعه نشانگر
  :است برقرار

  

  ) 2(رابطه 
n

i i
i

H P Ln(P )


  
1

 

H :وننشا يآنتروپ مقدار ة مذكور،رابط در 

Pi :مناطق مجموع شده ساخته مساحت كل به منطقه يمسكون شده ساخته مساحت نسبت 

n :مناطق مجموع 

) يانيـ م و ديجد م،يقد منطقه( نطنز شهر مختلف طقمنا داشتن نظر در با ودر سطح شهر نطنز،      مدلاين   به توجه با
  .است دهيگرد ذكر ليصتف به 4 جدول در منطقه سه نيا به مربوط اطالعات

 

 شانون آنتروپي مدل پارامترهاي و شهري مختلف مناطق در شده ساخته اراضي ميزان. 4 جدول

iPi Ln(P )  iLn(P )  iP   منطقه  )هكتار(شده مسكوني  مساحت ساخته   

261/0-  95/0-  
31/35   قديم  35/31  81/15 0/38

357/0-  19/1-  
34/58   مياني  58/24  81/15 0/30

374/0-  17/1-  
25/21   جديد  21/25  81/15 0/32

092/1-  iP LnA    iP     كل  15/81  1

  پايدار كوشا مشاور مهندسين، نطنز شهر جامع طرح :نبعم
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نطنز شهر كالبدي ـ فضايي توزيع. 3 شكل  

  
 ارزش حـداكثر  كـه  حـالي  در ،اسـت  بـوده  092/1 برابـر  نطنـز  شهر در 1385 سال در آنتروپي مقدار ،معمااين   به توجه با

098/1) =3 (Ln است يشهر يكيزيف قواره  يب و پراكنده رشد گرنشان ،حداكثر مقدار به يآنتروپ مقدار بودن  كينزد .است. 
 يكالبـد  رشـد  كه كرد برداشتچنين   توان  يم ،نطنز شهر يكالبد توسعه و رشد از رفتهيپذ صورت يها  يابيارز به توجه با

 يپراكنـدگ  3شـكل   . اسـت  بـوده  يكالبد-ييفضا توسعه الزامات از دور و پراكنده صورت هب كامالً رياخ يها سال در شهر
  .است امر نيا ديمؤ كامال كه دهد، مي نشان را نطنز شهر يكالبد ـ ييفضا

  
 )مهر مسكن (مسكن يجار توسعه و رشد يها استيس يابيارز

 رو نيـ ا از. اسـت  بـوده  آن توسعه و رشد يها ضرورت و الزامات از فارغ نطنز شهر يكالبد توسعه شد، ذكر كه طور همان
ـ  مختلـف  عوامـل  است، متناسـب بـا     مهر مسكن متوجه اًعمدت كه مسكن يجار يها استيس يابيارز ـ يب و يدرون  و يرون

  : از ندا عبارت ها استيس نيا يابيارز يها شاخص نيتر عمده. رسد يم نظر به يضرور توسعه و رشد يها ضرورت
 

 ياجتماع و يتيجمع عوامل) الف

 ياقتـصاد  يهـا  اسـت يس به توجه با .شد اعالم نفر 12509 ،رانيا آمار مركز 1385 سال يسرشمار در نطنز شهر تيجمع
 در (شـهر  جامع طرح ساله 10 افق در طيشرا نيتر نهيبه در شهر تيجمع نطنز، شهر يتيجمع متعدد يوهايسنار و رو يشپ

 مـسكن  توسعه يجار يها استيس قالب در كه است يحال در نيا. است شده ينيب شيپ نفر 16300 حدود در) 1396 سال
 تحوالت از درصد 82 حدود در زانيم نيا شده است، كه   يساز آماده نيزم نفر 3088 يبرا نطنز شهر مهر مسكن طرح در

ـ يآت سال 10 يعنيـ  شهر جامع طرح افق انيپا تارا  شهر يتيجمع  نخـست  نگـاه  در تيوضـع  نيـ ا اگرچه. پاسخگوست  
 و يپراكنـدگ ند، بـه    شهر در نظر مورد يتيجمع الزامات از شيب ها استيس نيا نكهيا به توجه با اما رسد،  يم نظر به مطلوب
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 سـبب  ، مهـر  مـسكن  طـرح مربـوط بـه      يها نيزم تيموقع كه است يحال در نيا. زد خواهددامن   شهر شتريب يقوارگ يب
  .گردد يم زين مكان به تعلق حس فقدان و ياجتماع ينيگز ييجدا

 

 يكالبد عوامل

. رديـ گ يمـ  قـرار  يبررسـ  مورد شهر در موجود توسعه يها تيظرف هب نسبت مهر مسكن استقرار ينيگز  مكان يروني ب سطح
 نيـ ا تـراكم  2 شـكل  در .يشـهر  سـاخت  حـال  در و متروكـه  مخروبـه،  ر،يبـا  ياراضـ  بـر  اند  مشتمل توسعه يها تيظرف
 شـود،   يمـ  مشاهده 7در شكل    كه طور همان. گردد  يم مشاهده مهر مسكن ياراض تيموقع با توجه به   توسعه يها تيظرف
  .است شهر موجود يدرون توسعه يها تيظرف از فارغ كامالً مهر مسكن ياراض تقراراس تيموقع

 

 
 شهر اي توسعه هاي ظرفيت عنوان به مخروبه و باير اراضي توزيع. 1 شكل

 

ـ  آن يهمـاهنگ  زانيـ م و مهـر  مـسكن  يشنهاديپ يها طرح يكالبد يها  يژگيو يبررس به عمدتاً يدر سطح درون    اب
 تواند يم نطنز شهر موجود يكالبد يها  يژگيو با مهر مسكن يسكونت يالگوها تطابق. شود  يم پرداخته نطنز يشهر بافت

 طـرح  قابـل  مـورد  چند در يكالبد يها  يژگيو يهماهنگ. باشد  ها استيس نيا پذيري  كنندة تحقق   اصلي و تعيين   عوامل از
 :است

 شـهر  نييپـا  يطبقـات  بافت دهنده نشان خود نيا كه است، 36/1 نطنز شهر يساختمان طبقات نيانگيم :طبقات) الف
چهارطبقـه اسـت     يسـاختمان  يهـا  بلـوك  نطنـز،  شـهر  مهر مسكن در طبقات تعداد شنهاديپ كه است يحال در نيا. است

)Koosha Paydar, 2008, 153(. ثيـ ح از بلكـه  گـردد،  يمـ  بافت يكالبد  يژگيو با يهماهنگ ناسبب تنها نه خود نيا 
 .است مطرح آن تطابق عدم زين شهر ناساكن ياجتماع ــ يفرهنگ يالگوها

 مهـر  مـسكن  طـرح  در .اسـت  مترمربع 67 حدود در نطنز شهر در يمسكون خالص سرانه موجود وضع در :سطح) ب
 افتـه ي اختـصاص  يمـسكون  يكـاربر  به آن از درصد 4/14 تنها ،طرح به افتهي اختصاص ياراض هكتار 6/15 از نطنز شهر
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 ,Koosha Paydar( اسـت  مترمربـع  7 حدود در خالص يمسكون سرانه طرح، يشنهاديپ يريپذ تيجمع به توجه با. است

ـ  هـا  تيـ فعال بـه  افتـه ي اختصاص سطوح ثيح از اي عمده تفاوت ،شود يم مالحظه كه طور همان. )152 ,2008  طـرح  نيب
  .خورد به چشم مي شهر در موجود يسكونت يالگو و مهر مسكن
 

 ياقتصاد  ـ يتيفعال واملع) ج

 .كرد طرح ،اقتصاد و تيفعال شاخص دو توان با توجه به را مي بخش نيا در مهر مسكن استيس يابيارز

 امـا  ،شده آن عمده يها  تيفعال و ياساس خدمات ارائه در يسع مسكن يكل طرح در چه اگر ي،تيث عوامل فعال  ياز ح 
 ,Koosha Paydar, 2008( اسـت  گرفتـه  شـكل  شهر ييفضا سازمان به توجه بدون مهر مسكن كه كرد اشاره يستيبا

 ،يفراغت ،يتيفعال مراكز ،يمذهب يحيتفر مراكز با يموزون ارتباط مهر مسكن استقرار تيموقع كه معناست بدان نيا. )136
  .ندارد يتيفعال و يخدمات يمحورها
 .اسـت  مطـرح  يشـهر  اقتصاد مبحث در يا هيسرما يكاال عنوان به مسكنبايد گفت كه     ي،عوامل اقتصاد  منظراز  
 در مشابه كامالً تيفيك و تيكم باكه   يمسكون واحد دو. ستين همگن ييكاال ي ديگر، كاالها از ياريبس برخالف مسكن

 خواهـد  متفـاوت بـسيار    زين آنها متيق و كنند  يم ارائه را يمتفاوت يمسكون خدمات شوند، واقع شهر كي مختلف مكان دو
 حـد  از شيب يا هيسرما يكاال عنوان به مسكن عرضه اگر  نكهيا به توجه با نيهمچن). 140 ،1382 ش،كودر نيعابد (بود

 را خـود  يواقعـ  نامخاطبـ  يخوب به نتواند مهر مسكن يها استيس نكهيا اي و باشد) نطنز شهر همانند (شهر كي در تقاضا
 .آيد درمي اجرا  بهمهر مسكن يها استيس اهداف از فارغ و شود مي منحرف مسكن بخش در يگذار هيسرماكند،   ييشناسا

  .است دهيگرد ارائه 5 جدول دربا توجه به عوامل مذكور  نطنز شهر در مهر مسكن يها استيس يابيارز جينتا ،يكل طور به
 

 نطنز شهر در مهر مسكن جاري اي توسعه هاي سياست ارزيابي كلي ماتريس. 5 جدول

  عوامل جمعيتي اجتماعي  لبديعوامل كا   اقتصادي-عوامل فعاليتي
  عوامل اقتصادي

عوامل   سطح دروني  سطح بيروني   ساختاري-فعاليتي  مسكن  زمين
  شاخص  عوامل جمعيتي  اجتماعي

      

  
  

      
  مسكن مهر

  
 ، داراي شـده  نيـي تب عوامـل  نـسبت  بـه  مهـر  مـسكن  يهـا  استيس 5 جدول در مذكور اطالعات به توجه با نيبنابرا

  .است نييپا روبه متوسط تيمطلوب
 

 زا درونتوسعه  ، متناسب بامهر مسكن يها استيس يبازشناس

 نيتـر  مهـم  جملـه  از و شـده  مطـرح  ريـ اخ يهـا  سال در مسكن مشكل به ييپاسخگو بر حسب  مهر مسكن يها استيس
رد و درواقـع    دا اريبـس ارزش   كـه  اسـت، يس نيـ ا هدف از نظر صرف. است بوده مسكن نهيزم در حاضر دولت يها استيس

 يهـدف  نيچنـ  به يابيدست يياجرا يابزارها است، هسرپنايا   مسكن از يمند بهره در درآمد كم يها گروه دادن قرارمخاطب  
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ـ  و يآن ديعوا كه رديبگ قرار توجه مورد چنانبايست    مي ـ  مـان أتو را هـا  اسـت يس آن يآت  از اسـتفاده  ضـمن  نـد و  ك نيمأت
 اگـر  كـه  معناست بدان نيا. گردد شهر ييفضا سازمان و ساختار در يجد داتيتهد دجايا از مانع شهر، بالقوه يها تيظرف
 موفـق  خود اهداف به دنيرس در ها استيس نيا تنها نه ،ساخت منطبق طرح ييفضا طيشرا با را مذكور يها استيس نتوان

 بـه  .داشت دنخواه همراه به را مسكن و نيزم يسوداگر مذكور، يكالبد و يطيمح مشكالت بر عالوه بلكه شد، نخواهند
 يپارامترهـا  ريسـا  و مـالك باشـند،    طـرح  نيـ ا ينيگز مكان در يطيمح گاه و ياقتصاد يپارامترها تنها اگر ،مثال عنوان
 آن يبـرا  را يمطلـوب  انـداز  چـشم  تـوان  ينمـ  قطعاً شود، انگاشته دهينادصرفاً به علت شتاب براي بازده        يكالبد و ييفضا

  . بود متصور
 و اصول از فارغ گيشتابزد ،رياخ يها  دهه در يشهرساز مشكل نيتر عمدهكه   كرد خاطرنشان يستيبا رگيد طرف از

 توسـعه  بـر  يكالبـد  رشـد  كـه  كرد ذكر گونه نيا وانت يم ،گريد يعبارت به و ؛است بوده شهرها بطن در شهرسازي يمبان
 از يبـردار  گرتـه  صـرفاً  نه و ،يكالبد مناسب ياالگوه نيتدو با بايست   بنابراين مي  .است گرفته يشيپ ياجتماع ياقتصاد
 مـسكن  يها استيس نيتدو در كه اين چيزي است  . گرفت نظر در مانأتو را رشد و توسعه ، يغرب جيرا يها مدل و ها  الگو
 حـداكثر  از اسـتفاده  ليـ دل بـه  زا  درون توسـعه  ،هـا  استيس نيا ياجرا با متناسبرو   نيا از. است شده انگاشته دهيناد مهر
 بـراي  يبـستر   و مناسـب  يالگـو  عنـوان  به تواند يم ،دارد يپ در كه يآت و يآن ديعوا و شهر موجود ييفضا يها تيظرف
 شـهر  (يمـورد  نمونه در زا  درون توسعه يبارگذار يسنج امكان به در اينجا . رديگ قرار نظر مد مهر مسكن استيس تيهدا
  .شود يم پرداخته مهر مسكن با متناسب) نطنز

 

 زا درون توسعه و رشد ينيگز مكان تيقابل با ياراض ينجس امكان

 ضرورت يبازشناس به توجه با و ،آن يها  يژگيو و ها چالش ها، استيس ،زا  درون توسعه مورد در شده ذكر اصول به توجه با
 و رشـد  تيـ قابل بـا  ياراض يسنج امكان كشور، مسكن بخش در يفعل يها استيس نيهمچن و يشهر رشد ةتوسع و رشد

 يضـرور  ياجتمـاع  و ياقتـصاد  ،يكالبـد  ،يطيمح تأثيرات كاهش منظور به ها استيس نيا تيهدا براي درون از توسعه
  .است شده نيتدو يا توسعه و رشد نيچن ينيگز مكان براي يمفهوم مدل اساس نيا بر .است

 

   
  

  
  
  

  زا درون توسعه گزيني مكان با ، متناسبشهري يها پهنه مطلوبيت ارزيابي يندافر. 5شكل
  

 ييفـضا  تيـ مطلوب يابيـ ارز منظـور  بـه  يمكان مدل پردازش يها شاخص زا  درون توسعه مفهوم به توجه با نيهمچن
  :است دهيگرد نيتدو يا توسعه و رشد نيچن يبارگذار

 ارزيابي متناسب با اراضي باير و رها شده

 ارزيابي متناسب با مجاورت با معابر 

 مندي از خدمات بيت مكاني در بهرهارزيابي مطلو

  
  
هاي  تهيه اليه

اطالعاتي و 
 پوشاني هم

  
ارزيابي نهايي با 

گزيني  توجه به مكان
هاي مستعد  پهنه

 زا توسعه درون
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 زا درون توسعه ي مستعد بارگذارهاي  پهنهينيگز  مكانيها  شاخصيابيارز

 يشهر خدمات به يدسترس) الف

 يها تيفعال از نهيبه استفاده و يشهر توسعه و رشد در خدمات يبارگذار نهيهز كاهش و زا  درون توسعه فهومم به توجه با
 گزيني بايد در نقاط ارزشـمند از        مكان. وجود دارد  زا  درون توسعه ينيگز مكان براي ييباال تيمطلوب ،ياراض موجود يخدمات

 سـامانه  بـر  يمبتن نطنز شهر در ادهيپ شبكه ليتحل قيطر از يابيارز نيا .صورت بگيرد  يشهر خدمات از مندي  هرهب ثيح
 به توجه با يشهر خدمات از كي هر از يشهر يها  پهنه تيمطلوب زانيم ،اساس نيا بر. است انجام شده  يمكان اطالعات

  .است شده ارائه 6 جدول در آن يعدد ريمقاد كه شده فيتعر مختلف يها سيسرو سطح شعاع
 

 آنها اهميت ضريب و مطلوبيت ميزان و شهري مختلف تخدما سطح. 6 جدول

  ضريب اهميت  كامالً نامطلوب  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب  كامالً مطلوب  عملكرد
  4  1000بيشتر از   1000  750  500  350  دبستان
  آموزشي  3  1200بيشتر از   1200  900  650  400  راهنمايي
  2  1500بيشتر از   1500  1000  750  500  دبيرستان

  2  1000بيشتر از   1000  750  500  350  فضاي سبز
  2  1200بيشتر از   1200  900  650  400   بهداشتي-درماني

  1  1200بيشتر از   1200  900  650  400  ورزشي
  1  750بيشتر از   750  500  350  150  مذهبي

  3  750بيشتر از   750  500  350  150  تجاري محلي
  
 و مراجعـه  تواتر به بسته يشهر خدمات از كي هر تياهم بيضر و يسدستر شعاع ،جدول اين يها  داده به توجه با

 حاصـل  مذكور خدمات از كي هر از يشهر يها  پهنه يينها تيمطلوب زانيم و است دهيگرد نيتدو هاآن يعملكرد اسيمق
  .است شده

  

  
  از خدمات شهريمندي هره بههاي شهري نسبت ب مطلوبيت نهايي پهنه. 6 شكل
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 شده هار و ريبا يراضا) ب

 اسـاس  نيـ ا بـر  كـه  انـد،  يشـهر  رهاشـده  و ريبـا  يهـا  نيزم ،از  درون توسعه و رشد يبارگذار يها  شاخصه گريد جمله از
 عنـوان  بـه  سـكنه  از يخـال  و متروكـه  و ريبـا  يهـا  نيزم رو، نيا از. گردد يم مشخص درون از توسعه و رشد يها  تيظرف
 ياراضـ  نيـ ا اسـت كـه    ذكـر  به الزم .است گرفته قرار نظر مد زا  وندر توسعه و رشد ينيگز مكان براي ياراض نيتر ياصل

  . معقـول و پـذيرفتني باشـند       سـطح  حـداقل  داراي كـه  دارنـد  زا  درون توسـعه  اسـتقرار  را بـراي   يكـاف  تيمطلوب يهنگام
  . است دهيگرد ارائه نطنز شهر در هاآن تيمطلوب زانيم و ياراض نيا پراكنش 7 در شكل

  
 

 
  شهري درون توسعه هاي ظرفيت از مندي ، متناسب با بهرهشهري يها پهنه طلوبيتم ارزيابي. 7 شكل

  
 

  ياصل يها راه از فاصله) ج

 استقرار براي ياراض ينيگز مكاناست ـ   يشهر معابر توسعه شان نيتر ياصل كهـ  يرساختيز يها نهيهز كاهش منظور به
 متناسب با  يشهر ياراض تيمطلوب اساس نيا بر. رديپذ تصور يشهر ياصل يها  انيشر نسبت به يستيبا زا  درون توسعه
  .است شده يابيارز مختلف فواصل در يشهر معابر با آنها قرارتاس تيموقع
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  هاي موجود معابر و زيرساخت ، متناسب باشهري يها پهنه مطلوبيت ارزيابي. 8 شكل

  
 يينها يابيارز و ياطالعات يها هيال يپوشان هم

 از زا  درون توسـعه  ينـ يگز مكـان  بـراي  يشـهر  ييفـضا   تيـ مطلوب يينها يابيارز ،نديافر ناشي از اين   يها  داده به توجه با
 يشهر مختلف يها  پهنه يينها تيمطلوب زانيم زانيم تينها در ودست آمده     گفته به   پيش ياطالعات يها  هيال يپوشان هم

  .است دهيگرد ارائه 9 شكل در زا درون توسعه استقرار براي
  

 
  زا درون توسعه و رشدگزيني  ، متناسب با مكانشهري يها پهنه مطلوبيت نهايي ارزيابي. 9 شكل
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 توسـعه  ينـ يگز مكـان  در ييبـاال  ليپتانـس  كـه  يشهر يها پهنه غالب ،گردد يم مالحظه 9شكل   در كه طور همان
 و هـا   رسـاخت يز از نـه يبه تفادهاسـ  و شهر يدرون هاي  فرصت از استفاده بر يمبتن و شهر درون شان بر   ، تكيه دارند زا  درون

 از اسـتفاده  و يتوجهـات  نيچنـ  از فـارغ  مهـر  مـسكن  يهـا  اسـت يس كـه  است يحال در نيا .است يشهر موجود خدمات
 متيق اگرچه . در نظر گرفته است    شهر ييفضا سازمان از خارج و شهر رونيب در را استقرار مكان شهر، يونرد هاي  فرصت

ـ  نـه يهز لـيكن مـسلماً از طرفـي    كند دايپ كاهش دولت يمال يها تيحما واسطه به ممكن است در اين نقاط    نيزم  نيمأت
 داتيـ تهد و هـا  چـالش  از يناشـ  يها  نهيهز ، و از طرف ديگر    رفته دست از هاي  فرصت نيهمچن و ها  رساختيز و خدمات

  .است شتريب مراتب به ينيگز مكان اين ) و جز اينهاياقتصاد، يفرهنگ ،ياجتماع(
  

 يريگ جهينت

ـ نهم دولت در مسكن يها استيس نيتر مهم جمله از مهر مسكن يها استيس  نيـ ا. اند ـ بوده دهم دولت در آن تبع به و  
 يهـا  اسـت يس ، در زمـرة   يدرآمـد  نييپـا  يها  دهك و درآمد كم يها گروه براي هسرپنا و مسكن جاديا هدف با ها  استيس

 عمـدتاً  كـه  ،ياقتـصاد  هاي  تنها با تكيه بر مقوله     كه داشت نكته نيا به توجه يستيبا اما گيرند،  جاي مي  زين دولت يارزش
 نيتر عمده. فراهم ساخت  ييها استيس نيچن استقرار ينيگز مكان براي مناسب يبستر توان ينم است، نيزم متيق متوجه
از ياد برد  يستينبا اما كرد قلمداد زيناچ اريبس متيق به هم آن ،نيزم از مند شدن هرهب در توان يم را ها استيس نيا فرصت
اين خـود   . بپوشاند را ها استيس نيا از ناشي يها  فرصت تواند يمو   است بر نهيهز يشهر خدمات و ها  رساختيز نيمكه تأ 

 نيـ ا ياجـرا  در شـده  ذكـر  مشكالت كه كرد خاطرنشان يستيبا ،گريد طرف از .ستها استيس نيا ياجرا ضعف نقاط از
 .آيند  شمار مي   هاي مذكور به    استيس يروفرا يجد داتيتهد جمله از يكالبد و ياقتصاد ،ياجتماع يها  حوزه در ها استيس
 توسـعه  و رشـد  كـه  ينحو به گرفته شود،  نظردر   ها استيس نيا تيهدا يبسترساز براي مناسب يالگو يستيبا رو نيا از

 يهـا   تيـ ظرف از يحداكثر استفاده دن به كر توجه با زا  درون توسعهنمايد كه     چنين مي . گيرد قرار نظر مد مانأتو را يشهر
 .برساند حداقل به ضعف نقاط و داتيتهد دتوان يم ، شهر موجود

 بوده كايمرا و اروپا در شهرها اغلب ياصل هدف ،زا  درون توسعه ر،ياخ سال 30 يط كه كرد ذكر توان يم يكل طور به
 نيبهتـر  زا  درون توسـعه  اما ؛خورد يم چشم به اواني هم هاي فر   ، كاستي نهيزم نيا در ها  تيموفق از ياريبس رغم به و. است

 يارتقـا  با حال نيع در و. آورد يم فراهم موجود يربنايز ساتيسأت از نهيبه استفاده و باز يفضا حفظ منظور به را فرصت
ويـژه    ــ بـه    مسكن از يبخش نيمأت حال نيع در و گيرند  شكل مي  رهاشده ياراض مجدد توسعه با كه اي  ينواح در تيهو

 بـا . آورد  فـراهم  مـسكن  بخـش  در خصوص به را يشهر توسعه و رشد يها  استيس يالگو تواند يمـ   درآمد كم قشر براي
، از  مـسكن  حـوزه  در كـشور  يجار يها استيس با آن يقيتطب يابيارز و يشهر هوشمند توسعه يها ــــاستيس به توجه
 .آورد فراهم را كشور دررا  مسكن ازين به ييپاسخگو ز سوي ديگري، ا شهر توسعه و رشد از يمناسب نهيزم توان يم سو  يك
 بـه  عمـدتاً  يجار يها  استيسرسد    به نظر مي   كه يحال در نيز چشم دوخت؛   يشتريب يآت ديعوابه   توان يم صورت نيا در

 .بايست به عواقب و پيامدها هم توجه داشت اند، حال آنكه مي يآن ديعوا دنبال
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