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مقدمهوبﯿﺎنمسئله
در قرن حاضر گرایش به شهرنشینی در بیشتر کشورها مشاهده میشود .توسعة فیزیکی و رشد جمعیتی شهرهای ایران تا
چند دهة پیش افزایشی هماهنگ و متعادل داشته است .در اثر تحوالت جدید ،شهرها بهسرعت تغییر کردند و دگرگون
شدند که این دگرگونی به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها بهصورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است
(شیخی.)128 :1397 ،
زمین در نواحی شهری مسئلهای جدی و ضروری است .درواقع ،زمین اصلیترین عنصر در توسعة شهری محسوب
میشود و چگونگی استفاده از آن در پایداری توسعهای آن تأثیر خواهد گذاشت .لذا ،تنظیم و کنترل نحوة استفاده از آن و
همچنین محاسبة نیاز واقعی شهر به زمین بهمنظور تأمین کاربریهای مختلف در زمان حال و تعمیم و تطبیق ارقام و
کمیتهای بهدستآمده به آینده در حل مشکل زمین و مسکن و رشد مناسب شهرها مؤثر واقع میشود (تیموری و
همکاران .)20 :1391 ،بهطورکلی ،از مهمترین مسائل در طراحی و احداث شهرهای آینده ،عالوه بر برخورداری از مزیت
تمرکز شهری ،وجود یک سیستم منسجم ،منظم ،و یکپارچه برای ارائة خدماتدهی مناسب به شهروندان است که از این
طریق بتوان در جهت کاهش شرایط توسعة ناپایدار شهری گام برداشت و آن را به حداقل ممکن کاهش داد .زیرا رشد
افقی و لجامگسیختة شهرها در طی سالیان اخیر یکی از معضالت شهری بوده و این امر باعث بهوجودآمدن محیطی
نامناسب برای شهروندان و ساکنان شهرها شده است .شکل پراکندگی شهری یا گسترش افقی و ساخت و سازهای جدید
در اطراف شهر باعث آسیبهای اجتماعی -اقتصادی و تخریب منابع زیستمحیطی در شهرها و اطراف آنها شده است.
با توجه به تأثیر اساسی شکل شهر بر پایداری آن لزوم شناخت ،مطالعه ،و درک ابعاد مختلف آن و هدایت آن در راستای
دستیابی به توسعة پایدار احساس میشود (آندرسون و همکاران .)8 :1996 ،رشد افقی شهرها ،عالوه بر تخریب
زمینهای ارزشمند ،مشکالتی در زمینة حمل و نقل هم بهوجود میآورد و باعث افزایش هزینهها ،آلودگی و میزان استفاده
از انرژی ،از بین رفتن اجتماعات محلّی ،جداییگزینی اجتماعی ،افزایش هزینة زیرساختها و خدمات شهری ،افزایش طول
و فاصلة سفرهای شهری ،وابستگی بیشتر به استفاده از اتومبیلهای شخصی در سفرهای شهری ،تغییر کاربری زمینهای
مرغوب کشاورزی و باغات اطراف شهر ،آلودگی هوا ،تخریب و آلودگی منابع آب و  ...میشود که همة این محدودیتها و
مشکالت موانعی در برابر دستیابی شهر به توسعة پایدار شهری است (میرمقتدایی و همکاران45 :1389 ،؛ پوراحمد و
همکاران .)18 :1394 ،توضیحدادنی است که به موازات رشد افقی شهر به سمت حومه و پیرامون و از بین رفتن اراضی و
محیط زیست طبیعی اطراف شهر ،برخی فضاها در درون شهر رها شده و از روند توسعه بازماندهاند .این فضاهای رهاشده
که در نوشتارهای نوشهرگرایی با نام اراضی ذخیره (زمینهای قهوهای) برای توسعة میانافزا خوانده میشوند از آن حیث
دارای اهمیتاند که بهسبب استقرارشان در درون شهرها دارای تأسیسات یا تجهیزات زیرزمینی و روزمینی و دسترسی
مناسب به مراکز خدماتی و مزایایی از این دستاند (رفیعیان و همکاران.)46 :1389 ،
سیاست توسعة درونی یا میانافزای شهری یکی از سیاستهای سهگانه توسعة شهری است که در کنار دو سیاست
توسعة شهری متصل یا پیوسته (ایجاد شهرکهای متصل به شهر و در محدودة رسمی شهر) و سیاست توسعة شهری
منفصل یا ناپیوسته (ایجاد شهرهای جدید با فاصله از شهر مادر) مطرح میشود .توسعة میانافزا از طریق بهکارگیری تمام
توانها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل شهر را برای رسیدن به تعادل کیفی و کمی پایدار یاری مینماید (آیینی و اردستانی،
 .)48 :1388در توسعة درونی یا میانافزای شهرها ،بهجای گسترش افقی ،شهر بهصورت عمودی گسترش مییابد،
بافتهای قدیمی ،فرسوده ،و ناکارآمد شهری احیا ،بهسازی ،و نوسازی میشود و اراضی بایر و رهاشدة شهری در فرایند
توسعة شهری بهکار گرفته میشود و سطح معابر و شبکههای دسترسی سطح فضای سبز به استانداردهای شهرسازی
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نزدیک میشود (زیاری و همکاران .)80 :1394 ،در چنین توسعهای (توسعة میانافزا) ،بیشترین توجه معطوف به استفادة
مؤثرتر از عنصرهای شهری است که واجد توان بالقوة توسعة مجدد بوده و در قلمرو بافت موجود شهر واقع شدهاند
(جنگجو .)13 :1385 ،در این الگوی توسعه ،هدف این است که شهر موجود و زیرساختهای آن در فرایند رشد دائمی
قرار گیرند و با توجه به نیازهای روز شهر و شهروندان معاصرسازی شوند (نانوازاده .)15 :1390 ،امروزه ،بسیاری از
برنامهریزان بر روی توسعة میانافزا بهعنوان راهبردی در جهت حل مشکالت ناشی از مدیریت رشد و توسعة شهری،
تجدید حیات مراکز شهری ،مسکن ،و توسعة پایدار شهری متمرکز شدهاند (غنی.)39 :1392 ،
شهر اهواز مطابق با اطالعات شهرداری اهواز ( ،)1396طی سالهای  1335تا  ،1395از  120.098نفر و مساحتی بالغ
بر  2.500هکتار به  1.302.591نفر و مساحتی برابر با  22.200هکتار رسیده است .بروز مشکالت ناشی از رشد فضایی-
کالبدی وسیع شهر اهواز مانند سطح نازل کیفیت زندگی و شاخصهای توسعة انسانی ،عدم برخورداری کامل خانوارهای
ساکن در شهر از واحد مسکونی ،وجود بافت فرسودة گسترده در حوزههای میانی شهر با نیاز شدید به ساماندهی و توسعة
مجدد ،اسکان درصد زیادی از جمعیت ساکن شهر (حدود 40درصد) در پهنههای ناپایدار شهری ،مطلوبنبوددن زیست
شهری ،کمبود فضا و امکانات فرهنگی ،و  ...سبب شده که به رویکرد انتقادی در برابر پراکنش افقی در این شهر توجه
شود که یکی از روشهای کنترلی در برابر پراکنش افقی شهر و کنترل مشکالتی ناشی از آن برای نیل به توسعة پایدار
شهری و توسعة میانافزای شهری است که با استفاده از این رویکرد میتوان ظرفیت توسعة درونی شهر را هم در بخش
زمینهای خالی هم در محدودة کالبدی شناسایی کرد.
به گسترش افقی شهر اهواز از دو جنبه میتوان توجه کرد:
الف) گسترش شهر در پیرامون موجب شـده اسـت برخـی روستاها که در حوزة استحفاظی شهر قرار داشتهاند به
محل سکونت بسیاری از مهاجران بدل شـوند و رفتـهرفتـه طـی گسترشی بدون برنامه به شهر متصل گردند و اکنون در
زمرة محلههای شهری بهشمار آیند .از این محلهها میتـوان بـه لشکرآباد ،چنیبه ،کانتکس ،و موارد دیگر اشاره کرد .شهر
اهواز از جملـه کـالنشـهرهایی اسـت کـه میـزان زیادی از جمعیت آن در سکونتگاههای غیررسمی جای گرفتهاند.
سـاختار اصـلی بیشتـر ایـن سکونتگاهها مشتمل بر یک محور میانی و چند محور درجه دو و فرعی عمود بر آن است که
طـی مراحـل رشـد تفـاوت اساسی نکرده و براساس رشدی خودانگیخته ،الگویی ابتدایی و ساده را برای خود برگزیده
است .بـهطـور کلـی ،شـاخص ساختار کالبدی این سکونتگاهها نامتعارف و تابع نظمی خودرو بوده که حتی طی رشد در
مراحل بعدی تغییر چندانی نیافته است (موحد و تقیزاده.)17 :1388 ،
ب) مورد دوم قابل بررسی در نتیجة توسعة بدون برنامة کالنشهر اهواز در این است که در جریان این توسعه
محلههای قدیمی (مانند مرکز شهر و محلة یوسفی ،آسیاباد ،و حصیرآباد) ،بهرغم دارابودن پتانسیل و ظرفیت اسکان
جمعیت ،از دسترسی به خدمات و تأسیسات و تجهیزات شهری و غیره رها شدهاند و رونق و کارکرد خود را از دست
دادهاند .عالوه بر این ،در تقسیم کاربریهای شهری با اسراف در زمینة توزیع کاربریها و در اختیار بودن مساحتهای
زیاد به کاربریهای اداری و دولتی مواجهیم که در صورت برنامهریزی مجدد این کاربریها را میتوان به کاربریهای
مختلط اختصاص داد .همچنین ،اراضی بایر و خالی متعددی در محدودههای مختلف شهر و در میان محالت مختلف
وجود دارد که چهرة شهر را از پایداری دور نمودهاند .در این پژوهش ،قصد بر آن است تا به بررسی ظرفیتسنجی توسعة
میانافزا در کالنشهر اهواز در قالب شاخصهای توسعة پایدار شهری پرداخته شود و سطوح دارای پتانسیل توسعة
میانافزا شناسایی و تقویت شود .در این راستا ،با توجه به مسئلة مذکور ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال اصلی
پژوهشـ «ظرفیت توسعة میانافزای شهر اهواز در قالب شاخصهای توسعة پایدار شهری چگونه است؟»ـ خواهد بود.
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مطابق با آمار و اطالعات مسکن و شهرسازی استان خوزستان ( 1237/6 ،)1390هکتار از مساحت کل این شهر را
بافت فرسوده تشکیل میدهد و مطابق همین آمار بیش از 70درصد این بافتها در محدودة مرکزی کالنشهر اهواز واقع
شده که از این میزان بیش از 10درصد نیز زمینهای رهاشده یا بدون استفادة خاصاند .حال با توجه به اینکه وجود این
زمینها و افزایش روزافزون آنها عالوه بر اینکه به امنیت اجتماعی شهر آسیب خواهد رساند ،از نظر اقتصادی نیز مقرون
به صرفه نیست و به مرور زمان میتواند موجب گسترش پراکندة شهر مورد نظر شود .اگرچه وجود چنین زمینهایی در
اهواز (و حتی در هر شهری) در حال حاضر نقاط ضعف شهر ،بهویژه نواحی مرکزی شهر ،محسوب میشود ،با شناسایی
پهنههای مستعد توسعة میانافزا در کالنشهر اهواز میتوان از ضعفهای موجود بهعنوان فرصتهای رشد و توسعه
بهویژه در نواحی مرکزی و ناکارآمد شهر مورد نظر استفاده کرد و بدین طریق از گسترش پراکنده و بدون برنامة
کالنشهر اهواز جلوگیری کرد و به احیا و توسعة مراکز شهری کمک نمود که این موارد اهمیت و ضرورت تحقیق را
ایجاب مینماید.
بنابراین ،در این پژوهش قصد بر آن است تا به بررسی وضعیت پراکنش شاخصهای منتخب پژوهش مربوط به
توسعة میانافزای شهری در سطح مناطق شهر اهواز پرداخته شود و میزان تأثیرگذاری این شاخصها در فرایند توسعة
میانافزای مناطق مورد مطالعه جهت تقویت و بهبود آنها جهت نیل به توسعة پایدار شهری بررسی شود .در این راستا،
با توجه به مسئلة مذکور ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش است« :وضعیت مناطق هشتگانة شهر
اهواز براساس توزیع و پراکنش شاخصهای ظرفیت توسعة میانافزای در قالب شاخصهای توسعة پایدار شهری چگونه
است؟»

مبﺎنی نظﺮيوپﯿشﯿنة پژوﻫﺶ
در پژوهش پیش رو توسعة پایدار شهری اهواز با توجه به شاخصهای توسعة میانافزا بررسی میشود.
توسعةپﺎيدار

در فرایند شهرنشینی پایدار ،اصول و رهیافتهای توسعة پایدار را بهعنوان اصلی در مطالعات توسعة شهرها پیشنهاد
میکنند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ،دسترسی مناسب به خدمات
و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست حرکتی مناسب به سوی کارایی بیشتر در استفاده از منابع،
محیط زیست ،و عدالت اجتماعی خواهد بود که شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد داد (دراکاکیس.)8 :2000 ،
مشخصات کلیدی پایداری شهری که غالباً در ادبیات موضوع و اسناد بیان میشوند عبارتاند از :برابری درون نسلها،
برابری بین نسلها ،حفاظت از محیط طبیعی ،استفادة حداقل از منابع تجدیدنشدنی ،بقای اقتصادی و تنوع ،جامعة
خوداتکا ،رفاه فردی ،و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه .بهعالوه ،توسعة پایدار شهری شکلی از توسعه است که توان
توسعة مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را تأمین میکند .از نظر کالبدی ،تغییراتی در کاربری زمین و سطوح
تراکم برای رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینة مسکن ،حملونقل ،اوقات فراغت ،و  ...بهوجود میآورد تا در طول زمان
شهر را از نظر زیستمحیطی قابل سکونت و زندگی ،از نظر اقتصادی بادوام ،و از نظر اجتماعی همبسته نگه دارد (موسی
کاظمی .)9 :1385 ،توسعة شهری ،بهعنوان مفهوم فضایی ،که تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم ،برای رفع
نیازهای ساکنان شهر در زمینة مسکن ،حمل و نقل ،اوقات فراغت ،و غذا را دربر میگیرد ،زمانی دارای توسعة پایدار
خواهد بود که در طول زمان ،از نظر زیستمحیطی ،قابل سکونت و زندگی ،از نظر اقتصادی بادوام ،و از نظر اجتماعی
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همبسته و پایدار باشد و شهروندان بتوانند درآمدی عادالنه ،مسکنی مناسب ،و زندگی سالم و راحتی داشته باشند
(بردیآنامرادنژاد و همکاران75 :1392 ،؛ دراکاکیس.)2000 ،
توسعةمﯿﺎناﻓزا


توسعة میانافزا تأکید بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی ،مراکز اشتغال ،و خردهفروشیها در درون ناحیة شهری دارد .این
توسعه میتواند چندین نوع باشد :الف) ساختن در نواحی خالی؛ ب) استفادة مجدد از مکان متروک؛ ج) نوسازی ،توانبخشی،
و توسعة مکانهای موجود (ویلر .)1 :2003 ،یکی از الگوهای مطرح در زمینة ایجاد فرم پایدار شهری الگوی توسعة
میانافزای شهری است .توسعة میانافزا را میتوان سادهترین تعبیر از توسعة درونزا دانست که با تأکید بر زمینهای خالی
و رهاشدة درونشهری سعی دارد توسعه را بر روی این اراضی بارگذاری کند (شریفیان47 :1389 ،؛ میرکتولی و حسینی،
 .)71 :1392بحث توسعة درونزا اولین بار در کنفرانس هابیتات 1در سال  1976در کانادا مطرح شد (ارجمند عباسی:1387 ،
 )2و سه سال بعد مفهوم توسعة میانافزا برای اولین بار در سال  1979توسط انجمن امالک و مستغالت امریکا رسماً
تعریف و در راستای اهداف اقتصادی بهکار گرفته شد (هودنات .)1 :2001 ،توسعة میانافزا یا توسعة درونی شکلی از توسعة
شهری است که بر روی زمینهای متروکه و رهاشده و بدون استفاده داخل محدودة بافت موجود شهرها شکل میگیرد
(فرانک و فالکونو .)137 :1990 ،این نوع از توسعه بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی ،مراکز اشتغال ،و خردهفروشیها در
درون محدودههای شهری تأکید میورزد و میتواند در انواع مختلف همچون ساخت و ساز در محدودههای داخلی ،استفادة
مجدد از اراضی و امالک متروکه و نوسازی ،توانبخشی و توسعة مکانهای موجود مطرح شود (ویلر .)1 :2003 ،همچنین،
به توسعة جدید در مناطق اولویتدار سرمایهگذاری و در زمینهای خالی و متروکه درون نواحی ساختهشدة جوامع موجود و
در جایی که زیرساختها در آن مکان موجودند اشاره دارد و بر توسعة درونزا برای احیا و توسعة مجدد قطعات زمین در این
گونه نواحی نیز تأکید میکند (کی نیتز .)4 :2001 ،توسعة میانافزا ،به لحاظ کالبدی ،بر توسعة مجدد زیرساختها و
تسهیالت قدیمیتر در محدودههای درونشهری در دست استفاده یا متروک تأکید دارد .از منظر اقتصادی ،میتوان چنین
بیان کرد که اهداف توسعة میانافزا در این محور عمدتاً با مباحث مربوط به مهندسی ارزش مرتبط است .همچنین ،به لحاط
فنی (مهندسی) مهمترین اهداف ارزش افزایش میزان مطلوبیت نهایی خدمات نسبت به تسهیالت و افزایش میزان
سوددهی در بازار رقابتی است (رفیعیان .)4 :1385 ،از طرفی دیگر ،با ایجاد این نوع توسعه میتوان باعث رشد شاخصهای
زندگی و باالرفتن کیفیت زندگی در محلههای یک شهر شد (تارنی.)3 :2004 ،
پروژههای توسعة میانافزای شهری میتوانند صرفاً مسکونی یا اختالط کاربریهای متنوع را دربر داشته باشند .این
توسعه میتواند دامنة وسیعی از مصرفکنندگان اعم از افراد با درآمد متوسط تا افراد ثروتمند را دربر داشته باشد و همین
طور برای فروش یا اجاره یا مالکیتهای مشترک باشد .همچنین ،میتواند بهصورت پیشساخته در واحدهای کوچک یا
مرتفع و بهصورت بازسازیشده یا اشکال دیگر مطرح شود (ساچمن .)21 :2008 ،به بیان کلی ،مزیتهای عمدة ناشی از
اجرای این نوع توسعه در سه محور اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی قابل بررسی است (سنگی و رفیعیان.)350 :1392 ،
زیاری و همکاران ( )1394در مطالعهای به بررسی ظرفیتها و پتانسیلهای توسعة میانافزا در محالت شهر سردشت
پرداختند .در این مطالعه با هشت معیار و شاخص تأثیرگذار شامل تراکم جمعیتی ،اراضی بایر و متروکه ،اراضی قهوهای،
کیفیت ساختمان ،طبقات ساختمان ،عمر ساختمان ،کاربری نظامی و گورستان ،سطوح میانافزا شناسایی و مورد استفاده
قرار گرفت .در پایان با جمع معیارها و زیرمعیارهای (الیههای) وزندار بهوسیلة عملیات ریاضی مبادرت به تولید نقشة

1. Habitat
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نهایی توسعة محالت سردشت و اولویتبندی آنها شد .میرکتولی و همکاران ( )1392در مطالعهای به ارزیابی تناسب
اراضی میانبافتی شهر گرگان برای توسعة میانافزا با استفادة ترکیبی از  AHPو  GISبا  14معیار و شاخص تأثیرگذار در
قالب شاخصهای طبیعی ،کالبدی ،و اجتماعی به تشخیص و شناسایی اراضی میانبافتی شهر گرگان برای توسعة
میانافزا و مجدد پرداختند .حیدری ( )1389در مطالعهای با هدف توسعة درونزا برای بافتهای فرسودة شهر بوشهر،
ضمن تشریح کامل مبحث بافت فرسوده ،رویکرد توسعة درونزا را عامل اساسی برای بازتوسعة بافتهای فرسوده درنظر
گرفته است .رفیعیان و همکاران ( )1388در مطالعهای با هدف ظرفیتسنجی توسعة محلهای در فرایند توسعة پایدار
شهری که بهصورت موردی در محلة کلکته چی یا راستة کوچة شهر تبریز انجام شده نشان دادند که در محلة کلکته چی
(از محالت قدیم تبریز) امکان ظرفیتهای سکونتی برای بالغ بر 40درصد افزایش جمعیت به نسبت وضع موجود صرفاً از
طریق ظرفیتهای در زیرساختهای موجود و فضاهای رهاشده در محله وجود دارد .این بدان معناست که از طریق
بازیافت این فضای رهاشده میتوان سهم مؤثری از جمعیت متقاضی را در این محله اسکان داد .نتیجة این فرایند بهبود
الگوی اسکان شهری و تقویت پایداری در نظام توسعة شهری خواهد شد .در مطالعهای وحدانی ( )1384با هدف
امکانسنجی ظرفیتهای توسعة محلهای جهت توسعة پایدار شهری در آن سطوح بایر بهصورت یکی از ظرفیتهای
توسعة محلهای در کنار ظرفیتهای دیگری همچون فضای سبز ،شبکههای ارتباطی ،و تأسیسات مختلف زیربنایی
ارزیابی و تحلیل شده است .ملکی و دامنباغ ( )1392در مطالعهای به بررسی و ارزیابی توسعة پایدار در مناطق هشتگانة
شهر اهواز در قالب سه بعد اجتماعی ،خدمات شهری ،و کالبدی و  21متغیر پرداختند .نتایج نشان داد مناطق هشتگانة
شهر اهواز از لحاظ میزان برخورداری از شاخصهای منتخب توسعه متفاوت بوده .همچنین ،بین شاخصهای منتخب و
روند توسعة پایدار در شهر اهواز رابطة معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه همة شاخصها تأثیر مستقیمی در روند توسعة
پایدار مناطق هشتگانة شهر اهواز داشتهاند .بنابراین ،میتوان گفت در تجارب مختلف درمورد اتخاذ روشهای
ظرفیتسنجی توسعه در سطوح میانافزا نسبت به نوع نیاز ،سنجش ظرفیت توسعه در حوزههای مختلف اداری ،قوانین و
ضوابط ،اجتماعی ،اقتصادی ،و کالبدی صورت گرفته و عوامل و شاخصهای مختلفی از جمله عوامل کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی ،و کارکردی -عملکردی بر ظرفیتسنجی توسعة میانافزای شهری تأثیرگذارند.
طبق آنچه از نظر گذشت ،استفاده از توسعة میانافزا سبب کاهش رشد شهری و پیامدهای ناشی از آن مانند کاهش
تخریب محیط زیست ،کاهش جزیرة گرمایی ،کاهش مصرف انرژی ،تخریب زمینهای کشاورزی ،و آلودگی خاک و آب
میشود .رویکرد توسعة میانافزا بهعنوان رویکردی مستقل و همچنین بهعنوان یکی از اصول رشد هوشمند با
شاخصهایی مانند وجود اراضی بایر و اراضی قهوهای درون شهر مشخص میشود .همچنین ،توسعة پایدار شهری با
شاخصهای سه بُعد اصلی زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی بررسی شده است .درواقع ،پس از طرح رویکرد توسعة
پایدار و توسعة پایدار شهری در دهة  1980نظریههای رشد هوشمند ،نوشهرگرایی ،شهر فشرده ،و توسعة میانافزا ارائه
شدهاند .استفاده از ظرفیتهای درونشهری مانند زمینهای بایر و اراضی قهوهای سبب افزایش خدمات شهری (عدالت
اجتماعی) و کاهش استفاده از زمینهای حاشیة شهر میشود .بنابراین ،رویکردهای اصلی حاکم بر این تحقیق رویکرد
توسعة میانافزا و رویکرد توسعة پایدار شهری است.
با توجه به اینکه در پژوهشهای پیشین وضعیت ظرفیتهای توسعة میانافزا و توسعة پایداری شهری بهصورت
جداگانه بررسی شد و بهسبب اهمیت توسعة میانافزا در دستیابی به توسعة پایدار شهری ،در این پژوهش بهصورت
همزمان بررسی میشوند.
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روشپژوﻫﺶ
محدودةموردمطﺎلعه

شهر اهواز در موقعیت جغرافیایی  31درجه و  13دقیقه تا  31درجه و  23دقیقة عرض شمالی و  48درجه و  32دقیقه تا
 48درجه و  47دقیقة طول شرقی واقع شده است .جمعیت شهر اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن
( )1335برابر  120098نفر و در آخرین سرشماری یعنی ( )1395برابر با  1302591نفر بوده است .تغییرات وسعت شهر
اهواز را این طور میتوان بیان کرد که شهر اهواز در سال  1335یک دهه قبل از تهیة اولین طرح جامع  2500هکتار
وسعت داشت و در سال  1370وسعت شهر در افق طرح جامع ( )1347به  10615هکتار رسید .در سال  ،1375با تغییر
محدودة طرح جامع وسعت شهر به  20615هکتار تغییر کرد و در سال  1391با توجه به جداکردن منطقة  5از محدودة
شهر وسعت شهر به  18709هکتار کاهش پیدا کرد و در سال  1395شهر اهواز به مساحتی برابر با  22200هکتار رسیده
است (شهرداری شهر اهواز .)1396 ،شکل  1موقعیت مناطق هشتگانة شهر اهواز را نشان میدهد.

منﺎطقﻫشتگﺎنةﺷهﺮاﻫواز

ﺷکل.1موقعﯿت



روشتحقﯿق
پژوهش حاضر خصلت محلی و موضعی دارد و با اتکا و با استفاده از زمینه و بستر نظریهها ،اصول ،و قانونمندیهای
موجود در پی پاسخگویی به سؤاالت و فرضیهها و دستیابی به اهداف تعیینشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر از لحاظ
هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود .روش گردآوری اطالعات در این پژوهش بررسی اسناد و مطالعات
کتابخانهای است .بهصورت کلی فرایند اجرای پژوهش بدین صورت است :نخست به بررسی مبانی نظری مرتبط با
موضوع پرداخته شده است و شاخصهای مربوطه انتخاب شدهاند (جدول  .)1سپس ،برای سنجش و ارزیابی وضعیت
برخورداری مناطق هشتگانة شهر اهواز به لحاظ شاخصهای توسعة میانافزای شهری از سه شاخص منتخب اصلی و
 13شاخص فرعی و برای سنجش و ارزیابی سطوح پایداری مناطق هشتگانة شهر اهواز از سه شاخص منتخب کلی و
 20شاخص فرعی استفاده شده است .در این مطالعه با استفاده از آمار و ارقام ارائهشدة موجود در آمارنامة شهر اهواز و با
توجه به دادههای موجود در اسناد بهدستآمده از شهرداری شهر اهواز ( )1395شاخصهای مورد نظر برای بررسی هدف
اصلی انتخاب شدهاند .پس از مشخصشدن شاخصها و جمعآوری اطالعات الزمه ،برای تلفیق شاخصهای منتخب و
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رتبهبندی مناطق هشتگانة شهر اهواز به لحاظ وضعیت شاخصهای تأثیرگذار بر توسعة میانافزای شهری از مدل
 TOPSISاستفاده شده است .همچنین ،برای وزندهی به شاخصهای منتخب مطالعه از ضریب آنتروپی شانون استفاده
شد .پس از محاسبة ضریب تاپسیس برای شاخصهای مورد نظر ،با استفاده از تکنیک تحلیل خوشهای به سطحبندی
مناطق هشتگانه در زمینة شاخصهای منتخب مربوط به ظرفیت توسعة میانافزا و توسعة پایدار شهری پرداخته شد .در
آخر با استفاده از نرمافزار  GISنتایج بهدستآمده بهصورت خروجی نقشه نشان داده شده است.

ﺷﺎخصﻫﺎيموردمطﺎلعه
برای ارزیابی وضعیت برخورداری مناطق هشتگانة شهر اهواز از شاخصهای توسعة میانافزا و ارزیابی توسعة پایدار
مناطق هشتگانة شهر اهواز از شاخصهایی استفاده شده که در ادامه نشان داده شده است (داداشپور و همکاران،
1393؛ فیروزی و همکاران1391 ،؛ رفیعیان و همکاران1389 ،؛ طبیبیان و غنی.)1394 ،
توسعةمﯿﺎناﻓزا

ﺷﺎخصﻫﺎيﻓﺮعی


الف)شاخص اجتماعی :درصد اشتغال ،درصد سواد ،تراکم جمعیتی؛
ب) شاخص خدمات شهری :سطح دسترسی کاربری آموزشی ،کاربری ورزشی (درصد) ،کاربری اداری انتظامی (درصد)،
کاربری تأسیسات شهری (درصد) ،کاربری خدمات شهری (پارک ،مراکز تجاری ،ایستگاه اتوبوس ،پارکینگ) (درصد)
ج) شاخص کالبدی :سطوح بایر ،مجاورت کاربریهای صنعتی ،کاربری باغ و کشاورزی (درصد) ،بافتهای مخروبه و
متروکه (درصد) ،کارگاهها (سهم هر منطقه)
توسعةمﯿﺎناﻓزا

ﺷﺎخصﻫﺎيﻓﺮعی

ﺟدول.1
ﺷﺎخص

اجتماعی

سنجه

منبع

درصد اشتغال

سنگی و رفیعیان1392 ،

درصد سواد

ملکشاهی و همکاران1397 ،
زیاری و همکاران  ،1394سعیدی
رضوانی و همکاران1392 ،

تراکم جمعیتی

شاخص خدمات
شهری

سطح دسترسی کاربری
آموزشی
کاربری ورزشی (درصد)
کاربری اداری انتظامی (درصد)
کاربری تأسیسات شهری
کاربری خدمات شهری
سطوح بایر،

توضﯿح
در محدودههایی که درصد اشتغال باالتر باشد توانایی مشارکت در پروژههای توسعة میـانافـزا
افزایش پیدا میکند.
افرادی که درصد سواد باالتری دارند میزان مشارکت باالتری در برنامههای توسعه دارند.
بخشهایی که دارای تراکم جمعیت باالتری باشند پروژههای توسعة میانافزا اولویت دارند.

داداشپور و همکاران1393 ،
داداشپور و همکاران1393 ،
محدودههایی که دسترسی مناسبتری به خدمات دارند برای توسعة میانافزا مناسبترند.
نسترن و قدسی1394 ،
سعیدی رضوانی و کاظمی1389 ،؛
داداشپور و همکاران1393 ،
آروین و همکاران1396 ،

کاربریهای صنعتی

آروین و همکاران1396 ،

کاربری باغ و کشاورزی (درصد)

آروین و همکاران1396 ،

شاخص کالبدی
بافتهای مخروبه و متروکه
(درصد)

آروین و همکاران1396 ،

کارگاهها (سهم هر منطقه)

آروین و همکاران1396 ،

سطوح بایر اولویت اول استفاده جهت پروژههای توسعة میانافزا در شهر است.
سطوح کاربرهای صنعتی (اراضی قهوهای) درصـورت انتقـال بـه بیـرون شـهر از مهـمتـرین
ظرفیتهای توسعة درونشهریاند.
با توجه به ویژگیهای این اراضی ازجمله بازدهی محصول و موقعیت آن در شهر باید در حفظ
آن تالش کرد .در صورت عدم بازدهی کافی با تغییر کاربری آنها به کاربری فضای سبز ،که
شهر از کمبود آن رنج میبرد ،باعث ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شد.
بافتهای مخروبة شهری بافتهایی هستند که قبالً مورداستفاده قـرار مـیگرفتنـد .در حـال
حاضر ،از مرحلة فرسودگی کالبدی ،عملکردی هم رد شده و هیچگونه استفاده از این بافـتهـا
نمیشود و باعث جلوه و نمای زشتِ شهر مـیشـوند .جهـت پـروژههـای توسـعة میـانافـزا
مناسباند.
همانند کاربریهای صنعتی باید منتقل شوند.
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ﺷﺎخصﻫﺎيﻓﺮعیتوسعةپﺎيدار


الف) شاخص اجتماعی :تعداد شاغالن ،تعداد بیکاران ،تعداد محصالن ،بُعد خانوار ،تعداد خانوار ،درصد باسواد ،درصد
بیسواد؛
ب) شاخص خدمات شهری :تعداد پارکینگهای عمومی ،تعداد بیمارستان ،تعداد مراکز ورزشی ،تعداد مراکز تجاری،
تعداد کتابخانه و سالن مطالعه ،تعداد پارکها؛
ج) شاخص کالبدی :تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای کاربریها ،درصد مساحت پروانة ساختمانی صادرشده،
تعداد پروژههای عمرانی انجامشده ،طول معابر (کیلومتر) ،مساحت معابر (هزار مترمربع) ،مساحت پیادهرو (هزار متر مربع)،
تعداد پهنههای بافت فرسوده.

مدلﻫﺎيبهكﺎررﻓتهدرپژوﻫﺶ

مدلTOPSIS

در این روش  mعامل یا گزینه بهوسیلة یک فرد یا گروهی از افراد تصمیمگیرنده ارزیابی میشود .این تکنیک بر این
مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایدهآل مثبت (مهمترین) و بیشترین فاصله را با
عامل ایدهآل منفی (کماهمیتترین عامل) داشته باشد .بهطور اجمال ،در روش تاپسیس ،ماتریس  n×mکه دارای m

گزینه و  nمعیار است ارزیابی میشود .در این الگوریتم ،فرض میشود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیمگیری دارای
مطلوبیت افزایشی یا کاهشی یکنواخت است .در ادامه روش استفاده از این مدل بهاختصار تشریح شده است.
مﺮحلةاول :تشکیل ماتریس دادهها براساس  nآلترناتیو و  kشاخص.
مﺮحلةدوم :بیمقیاسکردن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد.
مﺮحلةسوم :تعیین وزن هر یک از شاخصها ( )wiبراساس روش آنتروپی شانون و تعیین ماتریس موزون.
مﺮحلة چهﺎرم :تعیین فاصلة  iامین آلترناتیو از آلترناتیو ایدهآل بیشترین و کمترین (باالترین عملکرد هر شاخص و
پایینترین عملکرد هر شاخص) که آن را با (* Aو  )A−نشان میدهند.
مﺮحلة پنجم :تعیین معیار فاصلهای برای آلترناتیو ایدهآل مثبت ∗ Siو ایدهآل منفی  .Si−مﺮحلة ﺷشم :تعیین
ضریبی که برابر است با فاصلة آلترناتیو حداقل (  ) Si−تقسیم بر مجموع فاصلة آلترناتیو حداقل (  )Si−و فاصلة آلترناتیو
ایدهآل ( ∗ )Siکه آن را با ( ∗ ) Ciنشان میدهند و از رابطة  1محاسبه میشود:
()1
مﺮحلة ﻫفتم :رتبهبندی آلترناتیوها براساس میزان ∗ .Ciمیزان فوق بین صفر و یک

در نوسان

است .در این راستا  Ci∗ = 1نشاندهندة باالترین رتبه و  Ci∗ = 0نیز نشاندهندة کمترین رتبه است.
تحلﯿلخوﺷهاي


تحلیل خوشهای یکی از روشهای پُرکاربرد در مطالعات جغرافیایی ناحیهای است .درواقع ،روشی برای سطحبندی مناطق،
شهرستانها ،روستاها ،و  ...است؛ بهطوریکه در این سطحبندی مکانهای واقع در یک سطح شباهت زیادی با همدیگر
دارند؛ اما تفاوت قابل توجهی با مکانهای سطوح دیگر دارند (جمشیدی و همکاران.)47 :1396 ،
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آنتﺮوپیﺷﺎنون

برای تعیین وزن شاخصها در این پژوهش از روش آنتروچی شانون استفاده شده .ایدة این روش بر این پایه استوار است
که هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است .در ماتریس
تصمیمگیری ،آنتروپی میتواند پراکندگی مقادیر شاخصها را نیز نشان دهد (سلیمانی دامنه و زارعپیشه.)5147 :2009 ،

بحثويﺎﻓتهﻫﺎ
زمﯿنﻫﺎيبﺎيﺮدرﺷهﺮاﻫواز


زمینهای بایر به مکانهای خالی از ساخت و ساز یا فعالیتهای شهری گفته میشود؛ در عین حال که سبب گسیختگی
کالبد شهر و جداییگزینیهای عملکردی و اجتماعی در شهر میشوند میتوان با درنظرگرفتن آنها بهعنوان یکی از
گزینههای توسعة درونزای شهر و هدایت توسعه به سمت این اراضی به شکلی یکپارچه از کالبد شهر دست یافت .در
شهر اهواز بیشترین مساحت اراضی بایر مربوط به منطقة  2شهری (مقدار زیادی از این اراضی بایر منطقة  2در محدودة
پادگان لشکر  92زرهی قرار دارد .با توافق بین شهرداری و ارگانهای نظامی قرار شد پادگان به بیرون از شهر انتقال پیدا
کند و این اراضی بایر در جهت توسعة شهری قرار گیرند) .کمترین مقدار اراضی بایر در منطقة  1قرار دارد .مقدار و
موقعیت اراضی بایر را میتوان در جدول  2مشاهده کرد.
ﺟدول.2وضعﯿتاراضیبﺎيﺮدرمنﺎطقﺷهﺮيﺷهﺮاﻫوازبﺮاسﺎسمسﺎحتوتعدادقطعﺎت
منطقه

مسﺎحت(متﺮمﺮبع)

تعدادقطعﺎت

درصد

1

80/70

415

0/0033

2

1720/98

273

29/8

3

789/008

403

13/6

4

527/58

438

9/13

5

841/23

453

14/57

6

754/75

276

13/03

7

138/446

362

2/3

8

920/397

386

15/9

يﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق1397،
مأخذ:اليةكﺎربﺮياراضیﺷهﺮاﻫواز ،1391
نتﺎيجمدلTOPSIS

در این مطالعه ،همانطورکه در جدول  1نشان داده شده 13 ،خصوصیت یا شاخص منتخب برای توسعة میانافزا

(n

خصوصیت) و  20خصوصیت یا شاخص منتخب برای توسعة پایداری شهری ( nخصوصیت) و  7منطقه ( mگزینه) انتخاب
شده تا به بررسی وضعیت مناطق شهری مورد نظر در شهر اهواز به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعة پایدار شهری و
ظرفیت توسعة میانافزا پرداخته شود .پس از جمعآوری اطالعات مربوط به شاخصهای منتخب از طریق آمارنامة مربوط به
سال  1395شهر اهواز ،در ابتدا هممقیاس شد و سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون وزن هر کدام از شاخصهای
منتخب محاسبه شد و سپس ماتریس موزون برای هر دو گروه شاخصهای توسعة میانافزا و توسعة پایداری شهری
محاسبه گردید .پس از مشخصکردن پایینترین عملکرد ( )A-و باالترین عملکرد ( ،)A+به بررسی و تعیین معیار فاصلهای
برای گزینة ایدهآل ( )Si+و گزینة حداقل ( )Si-پرداخته شد که نتایج این بخش به تفکیک مناطق مختلف شهر اهواز برای هر
دو گروه شاخصهای توسعة میانافزا و توسعة پایداری شهری در جدول  3نشان داده شده است.
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ايدهآل()Si+وگزينةحداقل()Si-بهتفکﯿكمنﺎطقﺷهﺮيموردمطﺎلعهدرﺷهﺮاﻫواز
ﺟدول.3گزينة 


ﺷﺎخصﻫﺎيتوسعةپﺎيدارﺷهﺮي


مﯿﺎناﻓزا
ﺷﺎخصﻫﺎيتوسعة 


منطقه

Si-

Si+

C*i

رتبه

سطحبندي


Si-

Si+

C*i

رتبه

سطحبندي


منطقة 1

3/11

4/36

0/416

2

دوم

208/13

427/67

0/327

5

سوم

منطقة 2

0/134

5/48

0/024

8

چهارم

111/54

518/56

0/177

7

چهارم

منطقة 3

2/06

4/83

0/299

3

سوم

435/21

226/75

0/657

3

دوم

منطقة 4

1/18

4/41

0/211

4

سوم

588/5

48/87

0/923

1

اول

منطقة 5

4/5

3/14

0/589

1

اول

13/64

601/7

0/022

8

چهارم

منطقة 6

1/25

5/01

0/199

5

سوم

481/74

153/81

0/757

2

دوم

منطقة 7

0/884

5/21

0/145

7

سوم

390/5

252/47

0/607

4

دوم

منطقة 8

1/19

5/22

0/186

6

سوم

191/73

423/93

0/311

6

سوم

مأخذ:يﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق1397،


پس از تعیین معیار فاصلهای برای گزینة ایدهآل ( )Si+و گزینة حداقل ( )Si-برای هر دو گروه شاخصهای توسعة
میانافزا و توسعة پایداری شهری شهر اهواز ،ضریب نهایی  TOPSISبرای هر دو گروه به تفکیک مناطق هشتگانه با
استفاده تز رابطة  1محاسبه شد و نتایج آن در جدول  3قابل مشاهده است.
همانطورکه مشاهده میشود ،به لحاظ ظرفیت توسعة میانافزا با استفاده از شاخصهای منتخب بهترتیب مناطق ،5
 ،1و  3دارای باالترین ضریب و بیشترین ظرفیت توسعة میانافزای شهریاند .مناطق  2و  7کمترین رتبه و ظرفیت
توسعة میانافزای شهری در شهر اهواز را دارا میباشند .همچنین ،نتایج بهدستآمده از مدل

TOPSIS

با استفاده از

تحلیل خوشهای سطحبندی شد که براساس نتایج بهدستآمده مشخص شد منطقة  5در سطح اول و منطقة  1در سطح
دوم یا باالترین ظرفیت توسعة میانافزای شهری را دارا میباشند و منطقة  2در سطح چهارم و یا پایینترین سطح
ظرفیت به لحاظ توسعة میانافزای شهری در شهر اهواز را دارا میباشند (جدول .)3
براساس نتایج بهدستآمده از مدل  ،TOPSISمیتوان گفت مناطق  ،6 ،4و  3به لحاظ وضعیت توسعة پایدار شهری
بهترتیب دارای باالترین ضریب بوده و مناطق  5و  2نیز دارای کمترین ضریب بهدستآمدهاند .همچنین ،براساس نتایج
بهدستآمده از تحلیل خوشهای ،منطقة  4دارای برخوردارترین به لحاظ شاخصهای منتخب توسعة پایدار شهری و
مناطق  2و  5دارای کمترین میزان برخورداری از نظر شاخصهای منتخب توسعة پایدار شهری در شهر اهواز میباشند
(جدول  .)3نتایج بهدستآمده از تحلیل خوشهای برای مناطق هشتگانة شهر اهواز به لحاظ شاخصهای توسعة میانافزا
و توسعة پایداری شهری در شکل  2نشان داده شده است.

مﯿزانبﺮخورداريازﺷﺎخصﻫﺎيمنتخبتوسعةپﺎيدارﺷهﺮي(راست)و

.منﺎطقﻫشتگﺎنةﺷهﺮاﻫوازبﺮاسﺎس

ﺷکل2
ﻫﺎيمنتخبظﺮﻓﯿتتوسعةمﯿﺎناﻓزا(چپ)


ﺷﺎخص
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پس از بررسی مناطق هشتگانة شهر اهواز براساس دو گروه شاخصهای توسعة میانافزا و توسعة پایداری شهری،
در ادامه به بررسی معیارهای اصلی سهگانة اجتماعی ،خدمات شهری ،و کالبدی بهصورت جداگانه برای هر گروه به
تفکیک مناطق هشتگانة شهری با استفاده از مدل  TOPSISپرداخته شد که نتایج آن در جدول  4نشان داده شده است.
براساس نتایج جدول  ،4میتوان گفت در شاخصهای توسعة میانافزا منطقة  1در معیار اجتماعی ( ،)0/993منطقة  1در
معیار خدمات شهری ( ،)0/781و منطقة  5در معیار کالبدی ( )0/704دارای باالترین ضریباند و به عبارتی دارای بیشترین
ظرفیت از نظر معیارهای مربوط به شاخصهای منتخب توسعة میانافزا در بین مناطق هشتگانة شهر اهواز هستند.
همچنین ،منطقة  2در معیار اجتماعی ( ،)0/011منطقة  5در معیار خدمات شهری ( ،)0/005و منطقة  2در معیار کالبدی
( )0/025پایینترین رتبه را از نظر شاخصهای منتخب ظرفیت توسعة میانافزا در بین مناطق هشتگانة شهر اهواز را به
خود اختصاص دادهاند .بهصورت کلی ،میتوان گفت منطقة  1با توجه به نتایج بهدستآمده از نظر معیار اجتماعی
( ،)0/993معیار خدمات شهری ( ،)0/781و معیار کالبدی ( )0/304در مجموع دارای بیشترین ظرفیت به لحاظ
شاخصهای منتخب توسعة میانافزا در بین مناطق هشتگانة شهر اهوازند و منطقة  2با توجه به نتایج بهدستآمده از
نظر معیار اجتماعی ( ،)0/011معیار خدمات شهری ( ،)0/041و معیار کالبدی ( )0/025درمجموع دارای کمترین ظرفیت به
لحاظ شاخصهای منتخب توسعة میانافزا در بین مناطق هشتگانة شهر اهواز است.
همانطورکه گفته شد ،پراکنش دادهها (نتایج نهایی) در محیط الگوریتم

TOPSIS

بین بازة صفر تا یک تعریف

میشود .داشتن حالت ایدهآل در نزدیکی به محدودة یک و حالت حداقل یا کمترین رتبة نزدیکی به محدودة صفر است .با
درنظرگرفتن این اصل ،مشخص میشود در میان مناطق هشتگانة شهر اهواز ،از نظر شاخصهای منتخب توسعة پایدار
شهری ،به لحاظ برخورداری از شاخص اجتماعی ،منطقة  4با داشتن حالت ایدهآل یعنی نزدیکتربودن به مقدار یک
( )0/927رتبة یک و منطقة  5دارای کمترین میزان برخورداری از لحاظ شاخص اجتماعی ( )0/021است .همچنین ،از
لحاظ برخورداری از شاخص خدمات شهری ،منطقة  1دارای بیشترین میزان برخورداری ( )0/401است و منطقة  7دارای
کمترین میزان برخورداری ( .)0/339از لحاظ شاخص کالبدی منطقة  4بهعنوان برخوردارترین ( )0/862و منطقة 8
بهعنوان کمترین میزان برخورداری ( )0/025مشخص شدهاند .بهصورت کلی ،میتوان گفت منطقة  4با توجه به نتایج
بهدستآمده از نظر معیار اجتماعی ( ،)0/927معیار خدمات شهری ( ،)0/38و معیار کالبدی ( )0/862درمجموع دارای
بیشترین میزان برخورداری به لحاظ شاخصهای منتخب توسعة پایدار شهری در بین مناطق هشتگانة شهر اهواز است.
همچنین ،منطقة  5با توجه به نتایج بهدستآمده از نظر معیار اجتماعی ( ،)0/021معیار خدمات شهری ( ،)0/342و معیار
کالبدی ( )0/04به لحاظ نتایج بهدستآمده کمترین میزان برخورداری در زمینة معیارهای سهگانة مورد بررسی در زمینة
شاخصهای توسعة پایدار شهری را به خود اختصاص داده است .توضیحدادنی است که نتایج بهدستآمده موجود در
جدول  4بهصورت نقشه در ادامه نشان داده شده است.

پﺎيدارﺷهﺮيبﺎتأكﯿدبﺮﺷﺎخصﻫﺎيتوسعة… 

ارزيﺎبیتوسعة

1331

توسعةمﯿﺎناﻓزاوتوسعةپﺎيداريﺷهﺮيبهتفکﯿكمنﺎطق

بﺮايﻫﺮدوگﺮوهﺷﺎخصﻫﺎي

ﺟدول.4ضﺮيبنهﺎيیTOPSIS
ﺷهﺮيموردمطﺎلعهدرﺷهﺮاﻫواز
مﯿﺎناﻓزا
ﺷﺎخصﻫﺎيتوسعة 

C*i

منطقه

منطقة 1
منطقة 2
منطقة 3
منطقة 4
منطقة 5
منطقة 6
منطقة 7
منطقة 8

ﺷﺎخصﻫﺎيتوسعةپﺎيدارﺷهﺮي


اﺟتﻤﺎعی

رتبه

0/993
0/011
0/165
0/108
0/046
0/398
0/563
0/058

1
8
4
5
7
3
2
6

خدمﺎت
ﺷهﺮي
0/781
0/041
0/78
0/372
0/005
0/028
0/236
0/135

*
i

رتبه

كﺎلبدي

رتبه

اﺟتﻤﺎعی

رتبه

1
6
2
3
8
7
4
5

0/304
0/025
0/071
0/209
0/704
0/199
0/038
0/202

2
8
6
3
1
5
7
4

0/335
0/151
0/674
0/927
0/021
0/789
0/602
0/323

5
7
3
1
8
2
4
6

C

خدمﺎت
ﺷهﺮي
0/401
0/362
0/344
0/38
0/342
0/375
0/339
0/367

رتبه

كﺎلبدي

رتبه

1
5
6
2
7
3
8
4

0/089
0/421
0/359
0/862
0/04
0/394
0/665
0/025

6
3
5
1
7
4
2
8

مأخذ:يﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق1397،




.منﺎطقﻫشتگﺎنةﺷهﺮاﻫوازبﺮاسﺎسمﯿزانبﺮخورداريازمعﯿﺎراﺟتﻤﺎعی(راست)ومعﯿﺎرخدمﺎتﺷهﺮي(چپ)

ﺷکل3
ﺷﺎخصﻫﺎيمنتخبتوسعةپﺎيدارﺷهﺮي


با توجه به توضیحات ارائهشده که نتایج آن بهصورت نقشه در شکلهای  3تا  5ارائه شد ،میتوان گفت بیشتر مناطقی که
دارای ظرفیت توسعة میانافزا میباشند در بخشهای مرکزی شهر قرار دارند و همچنین میتوان به این نکته پی برد که
مناطق هشتگانة شهر اهواز از نظر میزان برخورداری از شاخصهای توسعه متفاوتاند و نیازمند توجه جهت
یکسانسازی و توزیع عادالنة شاخصهای توسعه در میان این مناطقاند.



مﯿزانبﺮخورداريازمعﯿﺎركﺎلبدي(راست)ﺷﺎخصﻫﺎيمنتخبتوسعةپﺎيدار

.منﺎطقﻫشتگﺎنةﺷهﺮاﻫوازبﺮاسﺎس

ﺷکل4
ﻫﺎيمنتخبظﺮﻓﯿتتوسعةمﯿﺎناﻓزا(چپ)


ﺷﺎخص
ﺷهﺮيومعﯿﺎراﺟتﻤﺎعی
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مﯿزانبﺮخورداريازمعﯿﺎرخدمﺎتﺷهﺮي(چپ)ومعﯿﺎركﺎلبديﺷﺎخصﻫﺎي

.منﺎطقﻫشتگﺎنةﺷهﺮاﻫوازبﺮاسﺎس

ﺷکل5
منتخبظﺮﻓﯿتتوسعةمﯿﺎناﻓزا(راست)


نتﯿجهگﯿﺮي

بررسی و شناخت وضعیت مناطق شهری و قابلیت و تنگناهای توسعة آنها به لحاظ پایداری و توسعة پایدار در شهرها از
مسائلی است که اخیراً در فرهنگ برنامهریزی شهری مطرح شده است .توسعة شهری بهعنوان مفهوم فضایی که تغییرات
در کاربری زمین و سطوح تراکم برای رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینة مسکن ،حمل و نقل ،اوقات فراغت ،و غذا را
دربر میگیرد زمانی دارای توسعة پایدار خواهد بود که در طول زمان از نظر زیستمحیطی قابل سکونت و زندگی ،از نظر
اقتصادی بادوام ،و از نظر اجتماعی همبسته و پایدار باشد و شهروندان بتوانند درآمدی عادالنه ،مسکنی مناسب ،و زندگی
سالم و راحتی داشته باشند .توسعة پایدار شهری امروزه بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مدیریتی دنبال میشود .به
گفتة ویلیامز ،الگوی توسعة پایدار شهری با شاخصهایی چون تعادل فضایی ،حفظ محیط زیست ،توسعة متوازن
اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،و  ...در مقابل الگوهای گذشته قرار دارد که با تراکم مسکونی پایین ،افزایش تکبنا ،گسترش
افقی شهر ،ساخت و توسعة زمینهای باز ،و شاخصهای دیگر تعریف میشود .الگوی گذشته باعث بهوجودآمدن
جداییگزینی قومی و اقتصادی ،نابودی محیط زیست ،کاهش زمینهای کشاورزی ،و از بین رفتن تدریجی بناهای
باارزش معماری میشود .یکی از الگوهای مطرح در زمینة ایجاد فرم پایدار شهری الگوی توسعة میانافزای شهری است.
با توجه به این مهم در پژوهش حاضر تالش شد تا وضعیت توسعة پایدار شهری و ظرفیت توسعة میانافزای شهری
براساس شاخصهای منتخب در سطح مناطق هشتگانة شهر اهواز با استفاده از روشهایی چون روش تصمیمگیری
چندمعیارة تاپسیس ،آنتروپی شانون ،و تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی تحلیل و ارزیابی شود .نتایج حاصل از مدل تاپسیس
نشان داد ،به لحاظ ظرفیت توسعة میانافزا ،با استفاده از شاخصهای منتخب بهترتیب مناطق  )0/589( 5و )0/416( 1
دارای باالترین ضریب و بیشترین ظرفیت توسعة میانافزای شهری را دارا هستند .مناطق  )0/024( 2و  )0/145( 7دارای
کمترین ظرفیت توسعة میانافزای شهری در شهر اهواز میباشند نتیجة بهدستآمده با نتایج مطالعة آروین و همکاران
( )1396و پوراحمد و همکاران ( )1394مطابقت دارد .همچنین ،مناطق هشتگانة شهر اهواز با توجه به شاخص اجتماعی
منطقة  ،1شاخص خدمات شهری منطقة  ،1و شاخص کالبدی منطقة  5دارای بیشترین ظرفیت توسعة میانافزای شهر
بوده و منطقة  2از نظر شاخص اجتماعی ،منطقة  5از نظر شاخص خدمات شهری ،و منطقة  2از نظر شاخص کالبدی
دارای کمترین ظرفیت توسعة میانافزا بودهاند .براساس نتایج بهدستآمده از مدل  ،TOPSISمیتوان گفت مناطق 4
( )0/923و  )0/757( 6به لحاظ وضعیت توسعة پایدار شهری بهترتیب دارای باالترین ضریب برخورداریاند و مناطق 5
( )0/022و  )0/177( 2نیز دارای کمترین ضریب برخورداریاند .به عبارتی دیگر ،منطقة  4دارای برخوردارترین به لحاظ
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شاخصهای منتخب توسعة پایدار شهری و مناطق  2و  5دارای دارای کمترین میزان برخورداری (محرومترین) از نظر
شاخصهای منتخب توسعة پایدار شهری در شهر اهوازند .نتیجة بهدستآمده با نتایج مطالعة ملکی و دامنباغ ()1392
مطابقت دارد .همچنین ،نتایج بررسی وضعیت میزان برخورداری مناطق هشتگانة شهر اهواز به لحاظ شاخصهای
منتخب توسعة پایدار شهری متفاوت بوده؛ بهطوریکه از لحاظ برخورداری از شاخص اجتماعی منطقة  ،4شاخص خدمات
شهری منطقة  ،1و شاخص کالبدی منطقة  4دارای بیشترین میزان برخورداری بوده و از نظر میزان عدم برخورداری
(محرومیت) از لحاظ شاخص اجتماعی منطقة  ،5شاخص کالبدی منطقة  ،7و از نظر شاخص خدمات شهری منطقة 8
بهعنوان محرومترین مناطق از لحاظ برخورداری از شاخصهای منتخب توسعة پایدار شهری مشخص شدند.
بهصورت کلی ،میتوان بیان کرد ،با توجه به اهمیت توسعة میانافزا در زمینة ایجاد فرم پایدار شهری ،توجه به همة
شاخصهای مهم منتخب و تأثیرگذار ضروری بوده که در این میان توجه عمده در نحوة پخش منابع توسعه ،درنظرگرفتن
عدالت در بهرهمندی ،و بیتوجهی و سرمایهگذاری در یک مکان خاص از ضروریات راه رسیدن به توسعة شهری بهویژه
شهر اهواز است .این موضوع این مهم را گوشزد میکند که همة این شاخصهای منتخب در صورت توجه درست به
آنها میتواند در روند توسعة پایدار شهر اهواز تأثیرگذار باشد و ،همانطورکه گفته شد ،یکی از الگوهای مطرح در زمینة
ایجاد فرم پایدار شهری الگوی توسعة میانافزای شهری است .بنابراین ،برای نیل به توسعة پایدار شهری شهر اهواز باید
به همة امور (شاخصهای اجتماعی ،محیط زیست ،اقتصاد ،فرهنگ ،کالبدی )... ،توجه شود.
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